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 ]دائما تكون اإلجابة مدعومة ابألدلة قدر اإلمكان[

 اذكر حديث جربيل عليه السالم الذي يبني فيه مراتب الدين. [س]
يَ - اْلَْطَّاب   ْبن ُعَمر عن َنَما: قَالَ  -َعْنهُ  اّللَُّ  َرض   طََلعَ  إ ذْ  يَ ْوم   َذاتَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى- اّللَّ   َرُسول   ع ْندَ  ََنْنُ  بَ ي ْ

َنا نَّا يَ ْعر فُهُ  َوَل  السََّفر   أَثَ رُ  َعَلْيه   يُ َرى َل  الشَّْعر ، َسَواد   َشد يدُ  الث  َياب   بَ َياض   َشد يدُ  َرُجل   َعَلي ْ  النَّب     إ َل  َجَلسَ  َحّتَّ  َأَحد ، م 
ْن   ُُمَمَّدُ  يَ : َوقَالَ  فخذيه على كفيه  َوَوَضعَ  رُْكبَ تَ ْيه   إ َل  رُْكبَ تَ ْيه   فََأْسَندَ  َوَسلََّم، َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى ، َعن   َأْخِب  ْسََلم   فَ َقالَ  اْْل 
ْسََلمُ : "َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى اّللَّ   َرُسولُ  َ  الصَََّلةَ  َوتُق يمَ  اّللَّ   َرُسولُ  ُُمَمًَّدا َوَأنَّ  اّللَُّ  إ لَّ  إ َلهَ  َل  َأنْ  َتْشَهدَ  َأنَّ  اْْل   الزََّكاةَ  َوتُ ْؤت 
َنا َصَدْقَت،: قَالَ " َسب يًَل  إ لَْيه   اْسَتطَْعتَ  إ ن   اْلبَ ْيتَ  َوََتُجَّ  َرَمَضانَ  َوَتُصومَ  ب ْ ْن  : قَالَ . َوُيَصد  قُهُ  َيْسأَلُهُ  َلهُ  فَ َعج   َعن   فََأْخِب 
ميَان   ّللَّ   تُ ْؤم نَ  َأنْ : "قَالَ  اْْل  ر ، َواْليَ ْوم   َوُرُسل ه   ُكُتب ه  َو  َوَمََلئ َكت ه   ِب  ْلَقَدر   َوتُ ْؤم نَ  اْْلخ   َفَأْخبَ َرن   َصَدْقَت،: قَالَ " َوَشر  ه   َخْْي ه   ِب 

ْحَسان   َعن   ْن  : قَالَ " يَ رَاكَ  فَإ نَّهُ  تَ رَاهُ  َتُكنْ  لَْ  فَإ نْ  تَ رَاُه، َكأَنَّكَ   اّللََّ  تَ ْعُبدَ  َأنْ : "قَالَ  اْْل   اْلَمْسُئولُ  َما: "قَالَ  السَّاَعة   َعن   فََأْخِب 
َها َْعَلمَ  َعن ْ ْن  : قَالَ " السَّائ ل   م نَ  ِب  َا َعنْ  فََأْخِب   الشَّاء   ر َعاءَ  اْلَعاَلةَ  اْلُعرَاةَ  اْْلَُفاةَ  تَ َرى َوَأنْ  َرب َّتَ َها، اْْلََمةُ  تَل دَ  َأنْ : "قَالَ  أََمارَاِت 

َيان   ف   يَ َتطَاَوُلونَ   َأْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اّللَُّ : قُ ْلتُ  ؟" السَّائ لُ  َمن   أََتْدر ي ُعَمرُ  يَ : "ل   قَالَ  ُثَّ  َمل يًّا فَ َلب ْثتُ  اْنطََلقَ  ُثَّ  :قَالَ " اْلبُ ن ْ
ِْب يلُ  فَإ نَّهُ : "قَالَ   ".د يَنُكمْ  يُ َعل  ُمُكمْ  َأََتُكمْ  ج 
 

 .بعضا من خصائص املالئكة]س[ اذكر 
، نُور   م نْ  اْلَمََلئ َكةُ  ُخل َقت  . "ل ع َباَدت ه   النُّور   م نَ  تَ َعاَل  اّللَُّ  َخَلَقُهمُ  َوَجلَّ، َعزَّ  اّللَّ   ع َباد   م نْ  ع َباد   ُهمْ  -  اْْلَانُّ  َوُخل قَ  اْلَعْرش 

 ".َلُكمْ  ُوص فَ  ِم َّا آَدمُ  َوُخل قَ  ََنر ، م نْ  َمار ج   م نْ 
ْلَقْول   َيْسب ُقونَهُ  َل  ُمْكَرُمونَ  ع َباد   َبلْ . }تَ َعاَل  اّللَّ   َعَلى وَك رَامُ  َوُخُلًقا، َخْلًقا كرام  وهم - َْمر ه   َوُهمْ  ِب   {.يَ ْعَمُلونَ  ِب 
َنهُ  السََّفرَةُ  َوهم -  َوُرَِبعَ  َوُثََلثَ  َمثْ َن  َأْجن َحة   أُول   ُرُسًَل  اْلَمََلئ َكة   َجاع ل  . }َوالسَََّلمُ  الصَََّلةُ  َعَلْيه مُ  ُرُسل ه   َوبَ ْيَ  تَ َعاَل  بَ ي ْ

 {.َيَشاءُ  َما اْْلَْلق   ف   يَز يدُ 
َفةً  َذاَتً  طَّاه ر ونَ  وهم -  .َوأَفْ َعاًل  َوص 
ُدونَ  ونَ الظَّال مُ  يَ ُقولُ  َعمَّا اّللَُّ  تَ َعاَل  أَْنَداًدا، َوَل  َمَعهُ  ُشرََكاءَ  َوَل  أَْوَلًدا، َوَل  َوَجلَّ، َعزَّ  ّلل َّ   بَ َناَتً  لَْيُسوا - ُدونَ  َواْْلَاح   َواْلُمْلح 

 . َكب ْيًا  ُعُلوًّا
 

 .أقسام املالئكة مخًسا من ابختصار]س[ اذكر 
ْلَوْحي   اْلُموَكَّلُ  -1  .َوالسَََّلمُ  الصَََّلةُ  َعَلْيه مُ  ُرُسل ه   إ َل  تَ َعاَل  اّللَّ   م نَ  ِب 

ِْب يلُ  اْْلَم يُ  الرُّوحُ  َوُهوَ   اّللَّ   ِب  ْذن   قَ ْلب كَ  َعَلى نَ زََّلهُ  فَإ نَّهُ  ْل  ِْب يلَ  َعُدوًّا َكانَ   َمنْ } .السَََّلمُ  َعَلْيه   ج 

ْلَقْطر   اْلُموَكَّلُ  -2  . َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  أََمرَهُ  َحْيثُ  إ َل  َوَتَصار يف ه   ِب 
َْمر   ب ه   ََيُْمُرُهمْ  َما يَ ْفَعُلونَ  أَْعَوان   َولَهُ  السَََّلُم، َعَلْيه   م يَكائ يلُ  َوُهوَ   ع ْندَ  .َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  َيَشاءُ  َكَما  َوالسََّحابَ  الر  َيحَ  َوُيَصر  ُفونَ  رَب  ه ، ِب 

 .َواْلَقْطر   الن ََّبات   َعَلى: قَالَ  ؟" م يَكائ يلُ  َشْيء   َأي    َعَلى: "ْل  ِْب يلَ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى أَنَّهُ  ضعف وفيه الطَّبَ رَان    
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لصُّور   اْلُموَكَّلُ  -3  .ِب 
َْمر   نَ َفَخات   َثََلثَ  ف يه   يَ ن ُْفخُ  السَََّلُم، َعَلْيه   إ ْسرَاف يلُ  َوُهوَ  ، نَ ْفَخةُ : اْْلُوَل : َوَجلَّ  َعزَّ  َرب  ه   ِب  ، نَ ْفَخةُ : َوالثَّان َيةُ  اْلَفزَع   الصَّْعق 

 .اْلَعاَلم يَ  ل َرب    َيام  اْلق   نَ ْفَخةُ : َوالثَّال ثَةُ 
بُ  أَنْ َعمُ  َكْيفَ " َهَتهُ  َوَحَن  اْلَقْرنَ  اْلتَ َقمَ  َقد   اْلَقْرن   َوَصاح   اّللَّ ؟ َرُسولَ  يَ  نَ ُقولُ  َكْيفَ :  قَاُلوا! ؟" َلهُ  يُ ْؤَذنَ  َأنْ  َوانْ َتَظرَ  َجب ْ

ْلَنا اّللَّ   َعَلى اْلوَك يُل، َون ْعمَ  اّللَُّ  َحْسبُ َنا: ُقوُلوا: "قَالَ   ".تَ وَكَّ
 .اْْلَْرَواح   ب َقْبض   اْلُموَكَّلُ  -4

 َأَحدَُكمُ  َجاءَ  إ َذا َحّتَّ } ،{تُ ْرَجُعونَ  َرب  ُكمْ  إ َل  ُثَّ  ب ُكمْ  وُك  لَ  الَّذ ي اْلَمْوت   َمَلكُ  يَ تَ َوفَّاُكمْ  ُقلْ } .َوأَْعَوانُهُ  اْلَمْوت   َمَلكُ  َوُهوَ 
 {.يُ َفر  طُونَ  َل  َوُهمْ  ُرُسُلَنا تَ َوف َّْتهُ  اْلَمْوتُ 

ل  ه   ف   اْلَعْبد   ِب  ْفظ   اْلُموَكَّلُ  -5 ه   َوف   َواْرَت َال ه   ح   .َحاَلت ه   ُكل     َوف   َويَ َقظَت ه   نَ ْوم 
ْنُكمْ  َسَواء  } اْلُمَعق  َباُت، َوُهمُ  للَّْيل   ُمْسَتْخف   ُهوَ  َوَمنْ  ب ه   َجَهرَ  َوَمنْ  اْلَقْولَ  َأَسرَّ  َمنْ  م  لن ََّهار   َوَسار ب   ِب   م نْ  ُمَعق  َبات   َلهُ  ِب 
 {.اّللَّ   أَْمر   م نْ  ََيَْفظُونَهُ  َخْلف ه   َوم نْ  يََدْيه   بَ ْي  
 .َوَشر    َخْْي   م نْ  اْلَعْبد   َعَمل   ِب  ْفظ   اْلُموَكَّلُ  -6

َلُهمْ  َما َمعَ  َيْشَمُلُهمْ  َوَهُؤَلء   اْلَكات ُبوَن، اْلك رَامُ  َوُهمُ  لُ : }َوَجلَّ  َعزَّ  قَ ْولُهُ  قَ ب ْ  َل  أَنَّ  ََيَْسُبونَ  أَمْ } ،{َحَفظَةً  َعَلْيُكمْ  َويُ ْرس 
رَُّهمْ  َنْسَمعُ   { َيْكتُ ُبونَ  َلَدْيه مْ  َوُرُسُلَنا بَ َلى َوََنَْواُهمْ  س 
، َيْكُتبُ  اْلَيم ي   َعن   فَالَّذ ي َمال   َعن   َوالَّذ ي اْلََْسَنات   . السَّي  َئات   َيْكُتبُ  الش  

َلَها فَإ نْ  َعَلْيه ، َتْكتُ ُبوَها َفََل  ب َسي  َئة   َعْبد ي َهمَّ  إ َذا: َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  قَالَ " ََسَنة   َهمَّ  َوإ َذا. َسي  َئةً  فَاْكتُ ُبوَها َعم   يَ ْعَمْلَها فَ َلمْ  ِب 
َلَها فَإ نْ  َحَسَنًة، فَاْكتُ ُبوَها  ".َعْشرًا فَاْكتُ ُبوَها َعم 

َنة   اْلُموَكَُّلونَ  -7  .اْلَقِْب   ب ف ت ْ
 .َوَنك ْي   ُمْنَكر   َوُهمْ 

 .اْْلَنَّة   َخَزنَةُ  -8
 {.َعَلْيُكمْ  َسََلم   َخَزنَ تُ َها ََلُمْ  َوقَالَ }
ُرونَ  -9  .اْلق َياَمة   يَ ْوم   َوف   َوفَ َياِت  مْ  ع ْندَ  ل ْلُمْؤم ن يَ  اْلُمَبش  
ُروا ََتَْزنُوا َوَل  ََتَاُفوا َألَّ  اْلَمََلئ َكةُ  َعَلْيه مُ  تَ تَ نَ زَّلُ  اْستَ َقاُموا ُثَّ  اّللَُّ  َرب َُّنا قَاُلوا الَّذ ينَ  إ نَّ } ْْلَنَّة   َوأَْبش  ُتمْ   الَّت   ِب   {.تُوَعُدونَ  ُكن ْ

 .َجَهنَّمَ  َخَزنَةُ  -10
 . السَََّلمُ  عليه مالك مهمومقد َعَشَر، ت ْسَعةَ  َوُرَؤَساُؤُهمْ  الزََِّبن َيُة، َوُهمُ 

ََزنَة   النَّار   ف   الَّذ ينَ  َوقَالَ } َنا ل يَ ْقض   َمال كُ  يَ  َوََنَدْوا} ،{الزََِّبن َيةَ  َسَندْعُ  ََند يَهُ  فَ ْلَيدْعُ } ،{َربَُّكمْ  اْدُعوا َجَهنَّمَ  ْل   َربُّكَ  َعَلي ْ
 {. َماك ثُونَ  إ نَُّكمْ  قَالَ 
لنُّْطَفة   اْلُموَكَُّلونَ  -11 م   ف   ِب   .الرَّح 

ُفخُ  اْلَمَلكُ  إ لَْيه   يُ ْرَسلُ  ُثَّ " َْربَع   َويُ ْؤَمرُ  الرُّوحَ  ف يه   فَ يَ ن ْ  ". َسع يد   أَوْ  َوَشق ي   َوَعَمَلهُ  َوَأَجَلهُ  ر ْزَقهُ  َيْكُتبُ : َكل َمات    ِب 
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 .اْلَعْرش   ََحََلةُ  -12
َْمد   ُيَسب  ُحونَ  َحْوَلهُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  ََيْم ُلونَ  الَّذ ينَ }  {.ََثَان َية   يَ ْوَمئ ذ   فَ ْوقَ ُهمْ  َرب  كَ  َعْرشَ  َوََيْم لُ } ،{َرّب   مْ  ِب 

 . ََثَان َيةً  اْليَ ْومَ  لَْيُسوا اْلَعْرش   ََحََلةَ  َأنَّ { يَ ْوَمئ ذ  } َوَمْفُهومُ 
 . اْلَمََلئ َكة   م نَ  ُصُفوف   ََثَان َيةُ : َعبَّاس   اْبنُ  َوقَالَ 

 .الذ  ْكر   ََمَال سَ  يَ تَّب ُعونَ  َسيَّاُحونَ  َمََلئ َكة   -31
ُلونَ  اّللَّ   بُ ُيوت   م نْ  بَ ْيت   ف   قَ ْوم   اْجَتَمعَ  َوَما" نَ ُهمْ  َويَ َتَداَرُسونَهُ  اّللَّ   ك َتابَ   يَ ت ْ ك  يَنةُ  َعَلْيه مُ  نَ َزَلتْ  إ لَّ  بَ ي ْ ُهمُ  الس   يَ ت ْ  الرََّْحَةُ  َوَغش 

ُهمُ   .ع ْنَدهُ  فيمن هللا وذكرهم اْلَمََلئ َكةُ  َوَحفَّت ْ
ْلْ َبال   اْلُموَكَّلُ  -14  .ِب 
ْئتَ  إ نْ : اْلْ َبال   َمَلك   قَ ْولُ  اْلديث ف  َلَعلَّ  ّب  ْم؛ اْسَتْأن   َبل  : "َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى فَ َقالَ  اْْلَْخَشبَ ْي   َعَلْيه مُ  أُْطب قَ  َأنْ  ش 
ًئا ب ه   ُيْشر كُ  َل  اّللََّ  يَ ْعُبدُ  َمنْ  َأْصََلّب  مْ  م نْ  ُُيْر جَ  َأنْ  اّللََّ   ".َشي ْ

 .اْلَمْعُمور   اْلبَ ْيت   ُزوَّارُ  -15
، َحد يث   ف   َذل كَ  ثَ َبتَ  ْعرَاج  َها، َلَوَقعَ  َسَقطَ  َلوْ  اْْلَْرض   ف   اْلَكْعَبة   ِب  َيال   السَّاب َعة   السََّماء   ف   بَ ْيت   َوُهوَ  اْلم   ف   ُحْرَمُتهُ  َعَلي ْ

، ف   اْلَكْعَبة   َكُحْرَمة    السََّماء   رَ  إ لَْيه   يَ ُعوُدونَ  َل  ُثَّ  َمَلك   أَْلفَ  َسب ُْعونَ  يَ ْوم   ُكلَّ   َيْدُخُلهُ  اْْلَْرض   .َعَلْيه مْ  َما آخ 
 .يَ ْرفَ ُعونَ  َل  َوُسجَّد   َورُكَّع   يَ رَْكُعوَن، َل  َوق َيام   يفتون، ل صفوف َمََلئ َكة   -16

ُهمْ  ن ْ رُ  َوم   .َذل كَ  َغي ْ
 {.ل ْلَبَشر   ذ ْكَرى إ لَّ  ه يَ  َوَما ُهوَ  إ لَّ  َرب  كَ  ُجُنودَ  يَ ْعَلمُ  َوَما}
عُ  ف يَها َما تَئ طَّ، َأنْ  ََلَا َوَحقَّ  السََّماءُ  َأطَّت  . َتْسَمُعونَ  َل  َما َوَأْْسَعُ  تَ َرْوَن، َل  َما أََرى إ ن   "  َمَلك   َعَلْيه   إ لَّ  َأَصاب عَ  أَْربَع   َمْوض 

د    ". َساج 
َا ع ْندَ  اْلَمََلئ َكةُ  َتُصفُّ  َكَما  َتُصفُّونَ  َأَل " َا؟ ع ْندَ  اْلَمََلئ َكةُ  َتُصفُّ  وََكْيفَ  اّللَّ   َرُسولَ  يَ : فَ ُقْلَنا ؟" َرّب    يُت مُّونَ : "قَالَ  َرّب  

 ".الصَّف    ف   َويَ تَ رَاصُّونَ  اْْلَُوَل، الصُُّفوفَ 
 

 كيف نؤمن ابلكتب املنزلة من عند هللا؟]س[  
 اكتب مذكرات خمتصرة عن اإلميان ابلكب املنزلة من عند هللا تبارك وتعاىل]س[ 

 اليت أنزهلا هللا على رسله.أربًعا من الكتب ]س[ اذكر 
نَّ  اْْلَاز مُ  التَّْصد يقُ  -1 ْلَْق    ع َباد ه   إ َل  ُرُسل ه   َعَلى َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   ع ْند   م نْ  ُمنَ زَّل   ُكلََّها  ِبَ   ُقلْ } .اْلُمْسَتب ي   َواَْلَُدى اْلُمب ي   ِب 

ّللَّ   آَمنَّا َنا أُْنز لَ  َوَما ِب  يمَ  َعَلى لَ أُْنز   َوَما َعَلي ْ َا آَمْنتُ  َوُقلْ } ،{َوإ ْْسَاع يلَ  إ بْ رَاه  َْعد لَ  َوأُم ْرتُ  ك َتاب    م نْ  اّللَُّ  أَنْ َزلَ  ِب  َنُكمُ  ْل   {.بَ ي ْ
َا َتَكلَّمَ  تَ َعاَل  اّللََّ  َوَأنَّ  َغْْي ه ، َكََلمَ   َل  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   َكََلمُ   ن ََّهاِبَ  التَّْصد يقُ  -2  . أَرَاد الَّذ ي اْلَوْجه   َوَعَلى َشاءَ  َكَما  َحق يَقةً  ّب 

َها -أ ن ْ ْنهُ  اْلَمْسُموعُ  َفم  َجاب   َورَاء   م نْ  م  طَة   ب ُدون   ح   .َواس 
َها -ب ن ْ ْنهُ  ب تَ ْبل يغ ه   َوََيُْمرُهُ  اْلَمَلك يُّ  الرَُّسولُ  َيْسَمُعهُ  َما َوم   إ لَّ  اّللَُّ  يَُكل  َمهُ  َأنْ  ل َبَشر   َكانَ   َوَما} .اْلَبَشر ي    الرَُّسول   إ َل  م 
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َجاب   َورَاء   م نْ  أَوْ  َوْحًيا لَ  َأوْ  ح  يَ  َرُسوًل  يُ ْرس   {.َتْكل يًما ُموَسى اّللَُّ  وََكلَّمَ } ،{َحك يم   َعل ي   إ نَّهُ  َيَشاءُ  َما ِب  ْذن ه   فَ ُيوح 
َها -ج ن ْ َنا} .َوَجلَّ  َعزَّ  ب َيد ه   َخطَّهُ  َما َوم   {.َشْيء   ُكل     م نْ  اْْلَْلَواح   ف   َلهُ  وََكتَ ب ْ

ميَانُ  -3 ًبا َكانَ   َوأَنَّهُ  الشَّرَائ ع   م نَ  ف يَها َما ب ُكل    َواْْل  ْنق َيادُ  اْْلُوَل  الصُُّحفُ  إ لَْيه مُ  نَ زََلتْ  الَّذ ينَ  اْْلَُمم   َعَلى َواج   َواْْلُْكمُ  ََلَا ال 
َا َا ََيُْكمُ  َونُور   ُهًدى ف يَها الت َّْورَاةَ  زَْلَناأَن ْ  إ َنَّ } .ف يَها ِب  يل   أَْهلُ  َوْلَيْحُكمْ } ،{النَّب يُّونَ  ّب  َنْ  َا اْْل   ََيُْكمْ  لَْ  َوَمنْ  ف يه   اّللَُّ  أَنْ َزلَ  ِب 
َا ُقونَ  ُهمُ  فَُأولَئ كَ  اّللَُّ  أَنْ َزلَ  ِب   {.اْلَفاس 
يَعَها َوإ نَّ  -4  .يَُكذ  بُهُ  َل  بَ ْعًضا بَ ْعُضَها ُيَصد  قُ  َجَ 

يل   ًنا اْلك َتاب   م نَ  َيَدْيه   بَ ْيَ  ل َما ُمَصد  قًا: }اْلُقْرآن   ،{الت َّْورَاة   م نَ  يََدْيه   بَ ْيَ  ل َما ُمَصد  قًا: }اْْل َنْ   {.َعَلْيه   َوُمَهْيم 
َها ب َشْيء   َكذَّبَ   َمنْ  ُكلَّ   َوإ نَّ  -5 ن ْ ْنق َياد   َعن   َأَب  َأوْ  م  طَاب ه   تَ َعلُّق   َمعَ  ََلَا ال   . ب َذل كَ  َيْكُفرُ  ب ه ، خ 
بُوا  الَّذ ينَ  إ نَّ } َيت َنا َكذَّ َها َواْسَتْكبَ ُروا ِب   {.اْلْ َياط   َسم    ف   اْْلََملُ  يَل جَ  َحّتَّ  اْْلَنَّةَ  َيْدُخُلونَ  َوَل  السََّماء   أَبْ َوابُ  ََلُمْ  تُ َفتَّحُ  َل  َعن ْ
َها اْْلُوَل  اْلُكُتب   َنْسخَ  َوَأنَّ  -6  .َحق   ب بَ ْعض   بَ ْعض 

خَ  َكَما  -أ يل   الت َّْورَاة   َشرَائ ع   بَ ْعضُ  ُنس  َنْ  ْْل   .ِب 
لَّ  الت َّْورَاة   م نَ  يََديَّ  بَ ْيَ  ل َما َوُمَصد  قًا} ُح  ُتُكمْ  َعَلْيُكمْ  ُحر  مَ  الَّذ ي بَ ْعضَ  َلُكمْ  َوْل  ئ ْ يَة   َوج   اّللََّ  فَات َُّقوا َرب  ُكمْ  م نْ  ِب 

 {. َوأَط يُعون  
خَ  وََكَما -ب يل   الت َّْورَاة   َشرَائ ع   م نْ  َكث ْي    ُنس  َنْ   .َواْلُقْرآن   َواْْل 
ُهمْ  َوَيَضعُ  اْْلََبائ ثَ  َعَلْيه مُ  َوَُيَر  مُ  الطَّي  َبات   ََلُمُ  َوَيُ لُّ }  {.َعَلْيه مْ  َكاَنتْ   الَّت   َواْْلَْغََللَ  إ ْصَرُهمْ  َعن ْ
 .َحق   ب بَ ْعض   آَيت ه   بَ ْعضَ  اْلُقْرآن   َنْسخَ  َوَأنَّ  -ج
َها أَوْ  آيَة   م نْ  نَ ْنَسخْ  َما} َْْي   ََنْت   نُ ْنس  َها ِب  ن ْ ْثل َها أَوْ  م   {.م 

 .بَ ْعَدهُ  َشرَائ ع ه   م نْ  ل َشْيء   ُمَبد  لَ  َوَل  ُمَغْي  َ  َوَل  بَ ْعَد القرآن ك َتاب    ََيْت   َل  َوأَنَّهُ  -7
ََحد   لَْيسَ  َوأَنَّهُ  ه   م نْ  َشْيء   َعنْ  اْْلُُروجُ  ْل  ْنهُ  ب َشْيء   َكذَّبَ   َمنْ  َوَأنَّ  َأْحَكام   .ب ك َتاب ه   َكذَّبَ   فَ َقدْ  اْْلُوَل  اْْلَُمم   م نَ  م 

َا َكذَّبَ   َمنْ  َأنَّ  َكَما   رَ  ات ََّبعَ  َمن   َوَأنَّ  ب ه ، َكذَّبَ   فَ َقدْ  اْلُكُتب   م نَ  اْلُقْرآنُ  َعْنهُ  َأْخبَ رَ  ِب   . َضلَّ  أَثَ رَهُ  يَ ْقَتف   َولَْ  َسب يل ه   َغي ْ
 {.َتذَكَُّرونَ  َما قَل يًَل  أَْول َياءَ  ُدون ه   م نْ  تَ تَّب ُعوا َوَل  َرب  ُكمْ  م نْ  إ لَْيُكمْ  أُْنز لَ  َما اتَّب ُعوا}
ميَانُ  -8 بُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   ب ُكُتب   اْْل  يًَل  َأَْجَلَ  ف يَما إ َْجَاًل  َيَ   َرُسول ه   َعَلى نَ زَّلَ  الَّذ ي َواْلك َتاب  } .َفصَّلَ  ف يَما َوتَ ْفص 

يلَ  ُموَسى َعَلى الت َّْورَاةَ  ُكُتب ه    م نْ  تَ َعاَل  اّللَُّ  َْسَّى {.قَ ْبلُ  م نْ  أَنْ َزلَ  الَّذ ي َواْلك َتاب    َداُوَد، َعَلى َوالزَّبُورَ  ع يَسى َعَلى َواْْل َنْ 
 .َوُموَسى إ بْ رَاه يمَ  ُصُحفَ  َوذََكرَ  َوَسلََّم، َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى ُُمَمَّد   َعَلى َواْلُقْرآنَ 
 ما الفرق بني الرسول والنيب؟]س[ 

يَ  َمنْ  ُكلُّ   الرسول -1 رَ  إ لَْيه   أُوح  لت َّْبل يغ   َوأُم   .ِب 
يَ  َمنْ  أَمَّا لت َّْبل يغ   يُ ْؤَمرْ  َولَْ  إ لَْيه   أُوح   .َرُسول   َنب     ُكلُّ   َوَل  َنب    َرُسول   َفُكلُّ  .ب َرُسول   َولَْيسَ  فَ َقطْ  َنب    فَ ُهوَ  ِب 
 وقيل: الرسول أرسل بشريعة جديدة والنب أرسل بشريعة رسول سابق. -2
 وقيل: الرسول أرسل إل قوم خمالفي، والنب أرسل قوم موافقي. -3
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ميَانِ  َمْعَن ما ]س[   ؟اِبلرُُّسلِ  اإْلِ
 كيف نؤمن برسل هللا؟]س[  

نَّ  اْْلَاز مُ  التَّْصد يقُ  -1 َا َواْلُكْفرُ  َلهُ  َشر يكَ  َل  َوْحَدهُ  اّللَّ   ع َباَدة   إ َل  َيْدُعوُهمْ  َرُسوًل  أُمَّة   ُكل     ف   بَ َعثَ  تَ َعاَل  اّللََّ  ِبَ   يُ ْعَبدُ  ِب 
 {.الطَّاُغوتَ  َواْجَتن ُبوا اّللََّ  اْعُبُدوا َأن   َرُسوًل  أُمَّة   ُكل     ف   بَ َعثْ َنا َوَلَقدْ } .ُدون ه   م نْ 
يَعُهمْ  َوَأنَّ  -2 ُدونَ  َِبرُّونَ  ُمَصد  ُقونَ  َصاد ُقونَ  َجَ   .ُمْهَتُدونَ  ُهَداة   أَُمَناءُ  أَْتق َياءُ  بَ َررَة   ك رَام    رَاش 

ْلبَ رَاه ي    .ُمَؤي  ُدونَ  َرّب   مْ  م نْ  اْلَباه رَة   ت  َواْْليَ  الظَّاه رَة   َوِب 
يعَ  بَ لَُّغوا َوأَن َُّهمْ   .ب ه   اّللَُّ  أَْرَسَلُهمُ  َما َجَ 

ْنهُ  َيْكُتُموا لَْ  ُوهُ  َولَْ  َحْرفًا م  ه مْ  ع ْند   م نْ  ف يه   يَز يُدوا َولَْ  يُ َغْي   ُقُصوُه، َولَْ  َحْرفًا أَنْ ُفس   .اْلُمب يُ  اْلَبََلغُ  إ لَّ  الرُُّسل   َعَلى فَ َهلْ  يَ ن ْ
  .اْلُمْسَتب ي   َواَْلَُدى اْلُمب ي   اْلَْق    َعَلى َكانُوا  ُكلَُّهمْ   َوأَن َُّهمْ 
َدايَةُ  ِبعن ُهَداةُ  وهم ْرَشاد   َوالدََّلَلة   الدَّْعَوة   ه  َا} .اَْلَُدى َسب يل   إ َل  َواْْل   لَتَ ْهد ي إ نَّكَ } ،{َهاد   قَ ْوم   َول ُكل    ُمْنذ ر   أَْنتَ  إ َّنَّ
رَاط   إ َل  رَاط   ُمْسَتق يم   ص   {.اّللَّ   ص 
َدايَةُ  َوأَمَّا  َمنْ  يَ ْهد ي اّللََّ  َوَلك نَّ  ُهَداُهمْ  َعَلْيكَ  لَْيسَ } ،َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   ب َيد   إ لَّ  فَ َلْيَستْ  َوالت َّْثب يت   َوالتَّْسد يد   الت َّْوف يق   ه 

 {.َيَشاءُ 
ميَانُ  -3 د   َكَفرَ   َمنْ  ُمَتََلز م ، َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   ب ُرُسل   َواْْل  ُهمْ  ب َواح  ن ْ ّللَّ   َكَفرَ   فَ َقدْ  م  َم يع   تَ َعاَل  ِب   إ نَّ } .السَََّلمُ  َعَلْيه مُ  الرُُّسل   َوِب 

ّللَّ   َيْكُفُرونَ  الَّذ ينَ  ُذوا َأنْ  َويُر يُدونَ  ب بَ ْعض   َوَنْكُفرُ  ب بَ ْعض   نُ ْؤم نُ  َويَ ُقوُلونَ  َوُرُسل ه   اّللَّ   بَ ْيَ  يُ َفر  ُقوا َأنْ  َويُر يُدونَ  َوُرُسل ه   ِب   يَ تَّخ 
 {.َحقًّا اْلَكاف ُرونَ  ُهمُ  أُولَئ كَ  َسب يًَل  َذل كَ  بَ ْيَ 
مْ  إ َل  َأوََّل  مْ  م نْ  َدْعَوتُ ُهمْ  ات ََّفَقتْ  َوَقد   -4 ر ه  يدُ  َوُهوَ  .الد  ين   َأْصل   ف   آخ  َفات ه   َوَأْْسَائ ه   َورُبُوب يَّت ه   ِب  َلَ يَّت ه   َوَجلَّ، َعزَّ  اّللَّ   تَ ْوح   َوص 

يد   تَ ْقر ير   ف   َذل كَ  تَ َقدَّمَ  َكَما  َكَماَلهُ   يُ َناف   أَوْ  َذل كَ  ُيَضادُّ  َما َونَ ْفيُ   . َواْلَقْصد   الطََّلب   تَ ْوح 
 َعَلى َوُُيَف  فُ  َهُؤَلء ، َعَلى يَ ْفر ضُ  َل  َما َهُؤَلء   َعَلى فَ يَ ْفر ضُ  ََتَْتل فُ  فَ َقدْ  َواْْلَرَام   َواْلَََْلل   رَائ ض  اْلفَ  م نَ  الشَّرَائ ع   فُ ُروعُ  َوأَمَّا

؛ ل ْْلُْخَرى، َيُ لُّ  َما أُمَّة   َعَلى َوَُيَر  مُ  أُولَئ َك، َعَلى َشدَّدَ  َما َهُؤَلء   ْلَعْكس   َعزَّ  َرب َُّنا َقَضاَها َُمُْموَدة   َوَغايَة   َِبل َغة   ْل  ْكَمة   َوِب 
ُلوَُكمْ  َوَجلَّ؛ ُلوَُكمْ } آََتُكْم، ف يَما ل يَ ب ْ  {.َعَمًَل  َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  ل يَ ب ْ

َم يع ه مْ  نُ ْؤم نُ  -5 يًَل  ِب   .َأَْجَلَ  ف يَما َوإ َْجَاًل  َفصََّل، ف يَما تَ ْفص 
ُهمْ  ك َتاب ه    ف   تَ َعاَل  اّللَُّ  ذََكرَ  َوَقدْ  ن ْ ًا َوُهوًدا َوإ ْدر يسَ  َونُوًحا آَدمَ  م  يمَ  َوَصاْل   َويُوُسفَ  َويَ ْعُقوبَ  َوإ ْسَحاقَ  َوإ ْْسَاع يلَ  َوإ بْ رَاه 

ًبا َوُلوطًا  اْْلَْسَباطَ  َوذََكرَ  َوأَيُّوَب، ُسَلْيَمانَ وَ  َوَداُودَ  اْلك ْفل   َوَذا َواْلَيَسعَ  َوََيَْي  َوزََكر يَّ  َوإ ْلَياسَ  َوَهاُرونَ  َوُموَسى َويُوُنسَ  َوُشَعي ْ
 .َوُُمَمًَّدا َوع يَسى َُجَْلًة،

 ماذا تعرف عن أويل العزم من الرسل؟]س[ 
رَ  َواْلْ دَّ  اْْلَْزمَ : يَ ْعن   الرسل من العزم أولو -1  .اْلَعْقل   وََكَمالَ  َوالصَّب ْ
يثَاقَ ُهمْ  النَّب ي  يَ  م نَ  َأَخْذَنَ  َوإ ذْ } يمَ  نُوح   َوم نْ  َوم ْنكَ  م   َوصَّى َما الد  ين   م نَ  َلُكمْ  َشرَعَ } ،{َمْريََ  اْبن   َوع يَسى َوُموَسى َوإ بْ رَاه 
َنا َوالَّذ ي نُوًحا ب ه   َنا َوَما إ لَْيكَ  أَْوَحي ْ يمَ  ب ه   َوصَّي ْ   {.ف يه   تَ تَ َفرَُّقوا َوَل  الد  ينَ  أَق يُموا َأنْ  َوع يَسى َوُموَسى إ بْ رَاه 
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َته يَ  َحّتَّ  السَََّلُم، َعَلْيه   آَدمَ  أَب يه مْ  بَ ْعدَ  الشََّفاَعةَ  يَ تَ رَاَجُعونَ  الَّذ ينَ  ُهمُ  اْْلَْمَسةُ  َوَهُؤَلء    َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى- ُُمَمَّد   نَب ي  َنا إ َل  تَ ن ْ
 ".ََلَا أَنَ : "فَ يَ ُقولُ  ،-َوَسلَّمَ 
 .تعيينهم ف ذلك غْي َوق يلَ 
، أُول   َكانُوا  الرُُّسل   ُكلُّ :  َزْيد   اْبنُ  َوقَالَ  ، وََكَمال   َورَْأي   وجزم عزم ذا َكانَ   إ لَّ  نَب يًّا اّللَُّ  يَ ب َْعث   لَْ  َعْزم  َا َعْقل  َلتْ  َوإ َّنَّ  م نْ  أُْدخ 

، َل  ل لتَّْجن يس   َيةً  اْشتَ َرْيتُ : يُ َقالُ  َكَما  ل لت َّْبع يض   .اْلبَ ز    م نَ  َوأَْرد يَةً  اْْلَز    م نَ  َأْكس 
ل   َولَْ  -2 َفاتُ  َوَهذ ه   إ لَّ  َرُسول   م نْ  تَ َعاَل  اّللَُّ  يُ ْرس  رَ  َُمَْتم َعة ، ف يه   الص    اْلَمْشُهورَة   الشَّرَائ ع   َأْصَحابُ  اْْلَْمَسةَ  َهُؤَلء   َأنَّ  َغي ْ

َفاتُ  َهذ ه   َكاَنتْ  لذ  ْكر   ُخصُّوا ل َذا َغْْي ه ْم؛ م نْ  َوأَْعَظمَ  َأْكَملَ  ف يه مْ  الص    .ِب 
 

 القيامة؟ يوم أمساءاذكر مخًسا من ]س[ 
لُ  يَ ْومَ : اْلَفْصل   يَ ْومَ  -1 َي   . }اْلَََْلئ ق   بَ ْيَ  الرََّْحَنُ  يَ ْفص  َلتْ  يَ ْوم   ْل   {اْلَفْصل   يَ ْومُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما اْلَفْصل   ل يَ ْوم   أُج  
 {.الت ََّغابُن   يَ ْومُ  َذل كَ  اْْلَْمع   ل يَ ْوم   ََيَْمُعُكمْ  يَ ْومَ . }يَ ْوَمئ ذ   اْلَمْغُبون يَ  ل َكثْ رَة   الت ََّغابُن   يَ ْومَ  -2
َنَّهُ  اْْلَْمع   يَ ْومَ  -3 ر ينَ  اْْلَوَّل يَ  ف يه   ََيَْمعُ  ْل  د   َصع يد   ف   َواْْلخ   اّللَُّ  ََيَْمعُ  يَ ْومَ . }اْلَبَصرَ  َويُ ْنف ُذُهمُ  الدَّاع ي َيْسَمُعُهمُ  َواح 

ُتمْ  َماَذا فَ يَ ُقولُ  الرُُّسلَ  ب ْ  {.الت ََّغابُن   يَ ْومُ  َذل كَ  اْلَْْمع   ل يَ ْوم   ََيَْمُعُكمْ  يَ ْومَ } ،{أُج 
ر ينَ  اْْلَوَُّلونَ  ف يه   َويَ ْلَتق ي َعَمَلهُ  اْلَعام لُ  ف يه   َويَ ْلَقى َربَّهُ  اْلَعْبدُ  ف يه   يَ ْلَقى: التَََّلق   يَ ْومَ  -4 ْْلخ   السََّماَوات   أَْهلُ  ف يه   َويَ ْلَتق ي ِب 

 {.التَََّلق   يَ ْومَ  ل يُ ْنذ رَ . }َواْْلََرض يَ 
 {.ف يه   َرْيبَ  َل  اْلق َياَمة   يَ ْوم   إ َل  لََيْجَمَعنَُّكمْ . }اْلُقُبور   م نَ  اْلَََْلئ ق   ق َيامَ  ف يه  : اْلق َياَمة   يَ ْومَ  -5
ه مْ  اْلع َباد   ل تَ َناد ي: الت ََّناد   يَ ْومَ  -6 َبعَ  َوب ن َدائ ه مْ  ف يه ، ع َباَدهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   َول ُمَناَداة   بَ ْعًضا، بَ ْعض   َكانُوا  َما قَ ْوم   ُكلُّ   ل يَ ت ْ

 ُكل     َعَلى َول ْلُمَناَداة   اْلَفر يَقْي   م نَ  َلًّ كُ   اْْلَْعرَاف   َأْصَحاب   َول ُمَناَداة   النَّار ، َوَأْصَحاب   اْْلَنَّة   َأْصَحاب   َول تَ َناد ي يَ ْعُبُدوَن،
نَ  َلُكمْ  َما ُمْدب ر ينَ  تُ َولُّونَ  يَ ْومَ  الت ََّناد   يَ ْومَ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  إ ن    قَ ْوم   َويَ } َذل كَ  َوَغْْي   ب َعَمل ه   َعام ل   م   م نْ  اّللَّ   م   َويَ ْومَ } ،{َعاص 

ُتمْ   الَّذ ينَ  ُشرََكائ يَ  أَْينَ  فَ يَ ُقولُ  يُ َناد يه مْ  ُتمُ  َماَذا فَ يَ ُقولُ  يُ َناد يه مْ  َويَ ْومَ : }قَ ْول ه   إ َل { تَ ْزُعُمونَ  ُكن ْ  {.اْلُمْرَسل يَ  َأَجب ْ
َنَّ  اْْلَاقَّةُ  -7  {اْْلَاقَّةُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما اْْلَاقَُّة. َما ْْلَاقَُّة.}ا. اْْلُُمور   َوَحَواقُّ  الث ََّوابَ  ف يَها ْل 
 {اْلَقار َعةُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما. اْلَقار َعةُ  َما .اْلَقار َعةُ }. اْلَقار َعةُ  -8
َيةُ  -9 َية   َحد يثُ  أَََتكَ  َهلْ } .اْلَغاش   .{اْلَغاش 

 .{الصَّاخَّةُ  َجاَءت   فَإ َذا} .الصَّار َخةُ  -10
 

 القيامة؟ اذكر مخًسا من عالمات يوم]س[ 
َقاقُ { اْلَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّاَعةُ  اقْ تَ َرَبت  } .-َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى- نبينا بعة -1 زَات   م نْ  اْلَقَمر   َواْنش  َكَّةَ  نَب ي  َنا ُمْعج   م نْ  ِب 

رَ  َأنْ  قَ ْبل   لسَّبَّابَة   َوَأَشارَ " َكَهاتَ ْي    َوالسَّاَعةُ  أَنَ  بُع ْثتُ . "اْلَمد يَنة   إ َل  يُ َهاج   .{َواْلُوْسَطى ِب 
 {.ُمب ي   ب ُدَخان   السََّماءُ  ََتْت   يَ ْومَ  فَاْرَتق بْ }الدخان.  -2
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َننَّ  إ لَّ  اْلك َتاب   َأْهل   م نْ }الزمان.  آخر السَلم عليه عيسى نزول -3  َعَلْيه مْ  َيُكونُ  اْلق َياَمة   َويَ ْومَ  َمْوت ه   قَ ْبلَ  ب ه   لَيُ ْؤم 
يًدا َلَها تَ َرْوا َحّتَّ  تَ ُقومَ  َلنْ  إ ن ََّها" {.َشه  ابَّةَ  َوالدَّجَّالَ  الدَُّخانَ  َفذََكرَ " آَيت   َعْشرَ  قَ ب ْ َا م نْ  الشَّْمس   َوطُُلوعَ  َوالدَّ  َونُ ُزولَ  َمْغر ّب 
ْلَمْشر ق   َخْسف  : ُخُسوف   َوَثََلثَةَ  َوَمْأُجوجَ  َوََيُْجوجَ  السَلم عليه مري ابن ع يَسى ْلَمْغر ب   َوَخْسف   ِب   ز يرَة  ِب َ  َوَخْسف   ِب 
، رُ  اْلَعَرب  ْم" إ َل  النَّاسَ  َتْطُردُ  اْلَيَمن   م نَ  ََتْرُجُ  ََنر   َذل كَ  َوآخ   . َُمَْشر ه 

ُلونَ  َحَدب   ُكل     م نْ  َوُهمْ  َوَمْأُجوجُ  ََيُْجوجُ  فُت َحتْ  إ َذا َحّتَّ }َوَمْأُجوَج.  ََيُْجوجَ  -4  إ َلهَ  َل {."اْلَْقُّ  اْلَوْعدُ  َواقْ تَ َربَ  يَ ْنس 
ُ، إ لَّ  ْثلُ  َوَمْأُجوجَ  ََيُْجوجَ  َرْدم   م نْ  اْليَ ْومَ  فُت حَ  اقْ تَ َرَب، َقد   َشر    م نْ  ل ْلَعَرب   َوْيل   اّللَّ بْ َهام   ِب  ْصَبع ه   َوَحلَّقَ " َهذ ه   م   َوالَّت   اْْل 

ُوَن؟ َوف يَنا أَنَ ْهل كُ  اّللَّ   َرُسولَ  يَ : فَ ُقْلتُ : قَاَلتْ  تَل يَها  ".اْْلََبثُ  َكثُ رَ   إ َذا نَ َعمْ : "قَالَ  الصَّاْل 
َفعُ  َل  َرب  كَ  آَيت   بَ ْعضُ  ََيْت   يَ ْومَ }مغرّبا.  من الشمس طلوع -5  َكَسَبتْ   أَوْ  قَ ْبلُ  م نْ  آَمَنتْ  َتُكنْ  لَْ  إ ميَانُ َها نَ ْفًسا يَ ن ْ
َا ف   رًا إ ميَاِن  َا، م نْ  الشَّْمسُ  ُلعَ َتطْ  َحّتَّ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َل {."َخي ْ َها، َمنْ  آَمنَ  النَّاسُ  َرآَها فَإ َذا َمْغر ّب  يَ  َفَذاكَ  َعَلي ْ َفعُ  َل  ح   يَ ن ْ

 ".قَ ْبلُ  م نْ  آَمَنتْ  َتُكنْ  لَْ  إ ميَانُ َها نَ ْفَسا
 طُُلوعُ  ُخُروًجا اْْلَيت   َأوَّلَ  إ نَّ " {.ُتَكل  ُمُهمْ  اْْلَْرض   م نَ  َدابَّةً  ََلُمْ  َأْخَرْجَنا َعَلْيه مْ  اْلَقْولُ  َوَقعَ  َوإ َذا}خروج الدابة.  -6

َا م نْ  الشَّْمس   ابَّة   َوُخُروجُ  َمْغر ّب  َبت َها قَ ْبلَ  َكاَنتْ   َما َوأَي ُُّهَما ُضًحى، النَّاس   َعَلى الدَّ  ".َقر يًبا إ ْثر َها َعَلى فَاْْلُْخَرى َصاح 
رَ  َحّتَّ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َل "ذهب.  من جبل عن الفرات اَنسار -7 ، م نْ  َجَبل   َعنْ  اْلُفرَاتُ  ََيْس   َعَلْيه   النَّاسُ  يَ ْقَتت لُ  َذَهب 

ُهمْ  َرُجل   كل  ويقول َوت ْسُعوَن، ت ْسَعة   م ائَة   ُكل     م نْ  فَ يُ ْقَتلُ  ن ْ  َفََل  َحَضرَهُ  َفَمنْ : "ر َوايَة   َوف  ". َأَْنُو الَّذ ي َأَنَ  َأُكونُ  َلَعل  ي م 
ْنهُ  ََيُْخذْ  ًئا م   ". َشي ْ

ْْلَْعَماق   الرُّومُ  يَ ْنز لَ  َحّتَّ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َل " والروم.  املسلمي بي الكِبى امللحمة -8  إ لَْيه مْ  فَ َيْخرُجُ  - ب َداَبقَ  أَوْ  - ِب 
َيار   م نْ  اْلَمد يَنة   م نَ  َجْيش   نَ َنا َخلُّوا: الرُّومُ  قَاَلت   َتَصافُّوا فَإ َذا يَ ْوَمئ ذ ، اْْلَْرض   َأْهل   خ  نَّا َسي َُّبوا الَّذ ينَ  َوبَ ْيَ  بَ ي ْ  نُ َقات ْلُهْم، م 
َنُكمْ  ُُنَل  ي َل  َواّللَّ   َل : اْلُمْسل ُمونَ  فَ يَ ُقولُ  َهز مُ  فَ يُ َقات ُلونَ ُهْم، إ ْخَوان َنا َوبَ ْيَ  بَ ي ْ  َويُ ْقَتلُ  أَبًَدا، َعَلْيه مْ  اّللَُّ  يَ ُتوبُ  َل  ثُ ُلث   فَ يَ ن ْ
َنَما ُقْسطَْنط ين يََّة، فَ يَ ْفَتت ُحونَ  أَبًَدا يُ ْفتَ ُنونَ  َل  الث ُّْلثُ  َويَ ْفَتت حُ  اّللَّ ، ع ْندَ  الشَُّهَداء   أَْفَضلُ  ُهمْ  ثُ ُلث   ُمونَ  ُهمْ  فَ بَ ي ْ  اْلَغَنائ مَ  يَ ْقَتس 

لزَّيْ ُتون   ُسُيوفَ ُهمْ  َعلَُّقوا َقدْ  يحَ  إ نَّ : الشَّْيطَانُ  ف يه مُ  َصاحَ  إ ذْ  ِب   فَإ َذا َِبط ل   َوَذل كَ  فَ َيْخُرُجوَن، أَْهل يُكْم، ف   َخلََّفُكمْ  َقدْ  اْلَمس 
َنَما َخرََج، الشَّامَ  َجاُءوا  السَََّلمُ  َعَلْيه   َمْريََ  اْبنُ  ع يَسى فَ يَ ْنز لُ  الصَََّلُة، أُق يَمت   إ ذْ  الصُُّفوفَ  ُيَسوُّونَ  ل ْلق َتال   يُع دُّونَ  ُهمْ  فَ بَ ي ْ

 فَ ُْي يه مْ  ب َيد ه   اّللَُّ  يَ ْقتُ ُلهُ  َوَلك نْ  يَ ْهَلَك، َحّتَّ  َلْنَذابَ  تَ رََكهُ  فَ َلوْ  اْلَماء   ف   اْلم ْلحُ  يَُذوبُ  َكَما  َذابَ  اّللَّ   َعُدوُّ  َرآهُ  فَإ َذا فَ َيأُمُُّهمْ 
 ". َحْربَت ه   ف   َدَمهُ 

َياه   َمَصبُّ  َوأَْنطَاك َيةَ  َلبَ حَ  بَ ْيَ  بَ َلد  : َواْْلَْعَماقُ  ًفا إ لَّ  َتَ فُّ  َل  َكث ْيَة    م  ْجزَائ ه ََجْع   اْلُعْمقُ  َوُهوَ  َصي ْ  . ِبَ 
ََلَب، قَ ْريَة   وَداَبقُ  َا قَ ْريَة   َوُدَويْب ق   نَ ْهر ، اْسمُ  اْْلَْصل   َوف   ِب   .ب ُقْرّب 

ْْلَْعَمال   َِبد ُروا" تًّا ِب  َا م نْ  الشَّْمس   طُُلوعَ : س  ابَّةَ  أَو   الدَّجَّالَ  َأو   الدَُّخانَ  أَو   َمْغر ّب   " اْلَعامَّة   أَْمرَ  َأوْ  َأَحد ُكمْ  َخاصَّةَ  أَوْ  الدَّ
َْعَوَر، لَْيسَ  تَ َعاَل  اّللََّ  إ نَّ "خروج الدجال.  -9 يحَ  َوإ نَّ  َأَل  ِب  َنهُ  َكَأنَّ   اْلُيْمَن، اْلَعْي   َأْعَورُ  الدَّجَّالَ  اْلَمس   ".طَاف َية   ع نَ َبة   َعي ْ
َْعَوَر، لَْيسَ  َربَُّكمْ  َوإ نَّ  أَْعَورُ  إ نَّهُ  َأَل  اْلَكذَّاَب، اْْلَْعَورَ  أُمََّتهُ  أَْنَذرَ  َوَقدْ  إ لَّ  َنب     م نْ  َما" نَ ْيه   بَ ْيَ  َمْكُتوب   ِب  ".  ر ف ك َعي ْ
 أَْربَع يَ  أَْدر ي َل - أَْربَع يَ  فَ َيْمُكثُ  أُمَّت   ف   الدَّجَّالُ  َُيْرُجُ " ".الدَّجَّال   م نَ  َأْكبَ رُ  َخْلق   َعة  السَّا ق َيام   إ َل  آَدمَ  َخْلق   بَ ْيَ  َما"
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 ُثَّ  فَ يُ ْهل ُكُه، فَ َيْطُلُبهُ  َمْسُعود   ْبنُ  ُعْرَوةُ  َكأَنَّهُ   َمْريََ  اْبنَ  ع يَسى تَ َعاَل  اّللَُّ  فَ يَ ب َْعثُ  -َعاًما أَْربَع يَ  َأوْ  َشْهرًا أَْربَع يَ  أَوْ  يَ ْوًما
ن يَ  َسْبعَ  النَّاسُ  مَيُْكثُ  لُ  ُثَّ  َعَداَوة   اثْ نَ ْي   بَ ْيَ  ليس س   َوْجه   َعَلى يَ ب َْقى َفََل  الشَّام   ق َبل   م نْ  َِبر َدةً  ر ًَيا َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  يُ ْرس 
ثْ َقالُ  قَ ْلب ه   ف   َأَحد   اْْلَْرض    َعَلْيه   َلَدَخَلْتهُ  َجَبل   َكَبد    ف   َدَخلَ  َأَحدَُكمْ  َأنَّ  َلوْ  َحّتَّ  قَب َضْتهُ  إ لَّ  -إ ميَان   َأوْ - َخْْي   م نْ  َذرَّة   م 

 ."تَ ْقب َضهُ  َحّتَّ 
 

ميَانُ ]س[   ... اذكرها. أُُمورًا يـَتَـَناَولُ  اِبْلَمْوتِ  اإْلِ
نْ َيا ف   َكانَ   َمنْ  َعَلى ََتَتُُّمهُ  -1 ْنس   م نَ  َواْْلَْرض   السََّماَوات   أَْهل   م نْ  الدُّ مْ  َواْلَمََلئ َكة   َواْلْ ن    اْْل   .اْلَمْخُلوقَات   م نَ  َوَغْْي ه 
لَّ  َأنْ  -أَْنتَ  إ لَّ  إ َلهَ  َل  الَّذ ي- ب ع زَّت كَ  أَُعوذُ " ،{تُ ْرَجُعونَ  َوإ لَْيه   اْْلُْكمُ  َلهُ  َوْجَههُ  إ لَّ  َهال ك   َشْيء   ُكلُّ } ،ُتض   اْلَْيُّ  أَْنتَ  ن 

ْنسُ  َواْلْ نُّ  مَيُوتُ  َل  الَّذ ي  ".مَيُوتُونَ  َواْْل 
َته ي َِمُْدود   َوأََمد   َُمُْدود   َأْجل   َلهُ  ُكَلًّ   إ نَّ  -2 رُ  َوَل  يَ َتَجاَوزُهُ  َل  إ لَْيه   يَ ن ْ  اّللَّ   ِب  ْذن   إ لَّ  ََتُوتَ  َأنْ  ل نَ ْفس   َكانَ   َوَما} .َعْنهُ  يُ َقص  

ُتمْ   َوَلوْ  اْلَمْوتُ  يُْدر ْكُكمُ  َتُكونُوا أَيْ َنَما} ،{ُمَؤجًََّل  ك َتاِبً  َجال   اّللََّ  َسأََلت   َقدْ "{. ُمَشيََّدة   بُ ُروج   ف   ُكن ْ م   َمْضُروبَة   ْل   َوأَيَّ
لَ  َلنْ  َمْقُسوَمة   َوأَْرزَاق   َمْعُدوَدة   ًئا يُ َعج   ل  ه   قَ ْبلَ  َشي ْ رَ  أَوْ  ح  ًئا يُ َؤخ   ل  ه   َعنْ  َشي ْ  ".ح 

ميَانُ  -3 نَّ  اْْل  نْت َهاء   اْلَمْرُسومَ  َواْلَْدَّ  اْلَمْحُتومَ  اْْلََجلَ  َذل كَ  ِبَ   َوَما} .ب ه   لََنا ع ْلمَ  َوَل  َعَلْيه   لََنا اط  ََلعَ  َل  إ لَْيه   ُعْمر   ُكل     ل 
بُ  َماَذا نَ ْفس   َتْدر ي َْرض   َعْبد   ُروح   قَ ْبضَ  تَ َعاَل  اّللَُّ  أَرَادَ  إ َذا" ،{ََتُوتُ  أَْرض   ي   ِب َ  نَ ْفس   َتْدر ي َوَما َغًدا َتْكس   َلهُ  َجَعلَ  ِب 
َا: قَالَ  أَوْ - ف يَها  ".َحاَجةً  -ّب 

نْ َيا ف   ُكنْ " اْلَمْوَت،" اللَّذَّات   َهاد م   ذ ْكرَ  َأْكث ُروا" .َِبل ه   َعَلى َوَجْعُلهُ  اْلَمْوتَ  اْلَعْبد   ذ ْكرُ  -4  َعاب رُ  َأوْ  َغر يب   َكأَنَّكَ   الدُّ
 ". َسب يل  

ْست ْعَدادُ  نُ ُزول ه ، قَ ْبلَ  َلهُ  التََّأهُّبُ  -5  َقدََّمتْ  َما نَ ْفس   َوْلتَ ْنظُرْ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها يَ } .ُحُصول ه   قَ ْبلَ  بَ ْعَدهُ  ل َما َوال 
ًنا َكانَ   إ نْ : "قَالَ  اّللَّ ؟ َرُسولَ  يَ  نََداَمُتهُ  َوَما: قَاُلوا" نَد مَ  إ لَّ  مَيُوتُ  َأَحد   م نْ  َما{. "ل َغد    َوإ نْ  اْزَداَد، َيُكونَ  َل  أَنْ  نَد مَ  ُُمْس 

يًئا َكانَ   ".نَ زَعَ  َيُكونَ  َل  َأنْ  نَد مَ  ُمس 
 

 ونعيمه.مخسة أدلة، اثنان من القرآن وثالث من السنة على عذاب القرب اذكر ]س[ 
طُو َواْلَمََلئ َكةُ  اْلَمْوت   َغَمرَات   ف   الظَّال ُمونَ  إ ذ   تَ َرى َوَلوْ [ }1] لضَّْرب   إ لَْيه مْ : َأيْ { أَْيد يه مْ  َِبس   اْلَعَذاب   َوأَنْ َواع   َوالنََّكال   ِب 

 .َأْجَساد ه مْ  م نْ  أَنْ ُفُسُهمْ  ََتْرُجَ  َحّتَّ 
ر   ُهوَ وَ  َهَذا ب ه   يُ ْفَعلُ  َكانَ   إ َذا َنْ  َذل َك، م نْ  ب َشْيء   يَْدُرونَ  َوَل  َوُهمْ  أَْهل ه   َظَهرَانَْ  بَ ْيَ  ُُمَْتض   َذل كَ  قَ ِْب ه   ف   ب ه   يُ ْفَعلَ  َفْل 

ْنهُ  َوأَْعَظمُ   .َوَأْظَهرُ  أَْوَل  َعْنهُ  َكَشفَ   َمنْ  يَ ْعَلُمهُ  َوَل  م 
ْلَقْول   آَمُنوا الَّذ ينَ  اّللَُّ  يُ ثَ ب  تُ [ }2] نْ َيا اْْلََياة   ف   الثَّاب ت   ِب  رَة   َوف   الدُّ  َعَذاب   ف   واْلية َحق يَقًة، اْلَقِْب   ف   السَُّؤال   ع ْندَ { اْْلخ 

ت  َفاق   اْلَقِْب   ْي   أَئ مَّة   ِب   .الت َّْفس 
َعثُونَ  يَ ْوم   إ َل  بَ ْرزَخ   َورَائ ه مْ  َوم نْ  قَائ ُلَها ُهوَ  َكل َمة    إ ن ََّها َكَلَّ [ }3]  {. يُ ب ْ



 (م 2017 -هـ  1438) –رابعة  – (بولق)معارج ال عقيدة

-9- 

 

تَ َنا اثْ نَ تَ ْي   أََمت ََّنا َرب ََّنا قَاُلوا[ }4]  .َوَمْوت   َحَياة   اْلَقِْب   ف   َيُكونَ  َأنْ  إ لَّ  تَ َتَحقََّقان   َل  َوُُهَا َمرَّتَ ْي ، اْلَمْوتَةَ  ذََكرَ { اثْ نَ تَ ْي   َوَأْحيَ ي ْ
مْ  َوقَ َتاَدةَ  َوالضَّحَّاك   َعبَّاس   َواْبن   َمْسُعود   اْبن   َعن   اْلَمْشُهورَ  َلك نَّ   َتْكُفُرونَ  َكْيفَ : }َوَجلَّ  َعزَّ  َكَقْول ه    اْْليَةَ  َهذ ه   َأنَّ  َوَغْْي ه 
ّللَّ   ُتمْ  ِب   {.َُيْي يُكمْ  ُثَّ  ميُ يُتُكمْ  ُثَّ  فََأْحَياُكمْ  أَْمَواَتً  وَُكن ْ

نْ َيا َعَذابُ { َمرَّتَ ْي   َسنُ َعذ  بُ ُهمْ [ }5] ، َعَذاب   إ َل  يَ ُردُّونَ  ُثَّ  اْلَقِْب   َوَعَذابُ  الدُّ  .النَّار   َعَذابُ  ُهوَ  َعظ يم 
 . اْلَقِْب   َعَذابَ  ب ه   يَ ْعن  { اْْلَْكَِب   اْلَعَذاب   ُدونَ  اْْلَْدنَ  اْلَعَذاب   م نَ  َولَُنذ يَقن َُّهمْ [ }6]
ُلوا أُْغر ُقوا َخط يَئاِت  مْ  ِم َّا[ }7] ُدوا َلمْ ف َ  ََنرًا فَُأْدخ   {.أَْنَصارًا اّللَّ   ُدون   م نْ  ََلُمْ  َيَ 
ل   َوَحاقَ [ }8] َها يُ ْعَرُضونَ  النَّارُ  اْلَعَذاب   ُسوءُ  ف ْرَعْونَ  ِب  يًّا ُغُدوًّا َعَلي ْ ُلوا السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َويَ ْومَ  َوَعش   َأَشدَّ  ف ْرَعْونَ  آلَ  أَْدخ 

 .اْلبَ ْرزَخ   ف   اْلُكفَّار   َعَذاب   َعَلى َدلَّتْ {.  اْلَعَذاب  
َلغَ  َذِلكَ  ِف  اأْلََحاِديثُ  بـََلَغتِ   .التـََّواتُرِ  َمبـْ

 ". اْلَقِْب   َعَذاب   م نْ  ب كَ  َوأَُعوذُ "[ 9]
َعُكمْ  َأنْ  اّللََّ  َلَدَعْوتُ  َتَدافَ ُنوا َل  َأنْ  َلْوَل "[ 10]  ".َأْْسَعُ  الَّذ ي اْلَقِْب   َعَذاب   م نْ  ُيْسم 
َنة   م نْ  ب كَ  َوأَُعوذُ  اْلَقِْب ، َعَذاب   م نْ  ب كَ  َوأَُعوذُ  َجَهنََّم، َعَذاب   م نْ  ب كَ  نَ ُعوذُ  إ َنَّ  اللَُّهمَّ : ُقوُلوا"[ 11] يح   ف ت ْ ، اْلَمس   الدَّجَّال 

َنة   م نْ  ب كَ  َوأَُعوذُ   ".َواْلَمَمات   اْلَمْحَيا ف ت ْ
ْلَغَداة   َمْقَعُدهُ  ْيه  َعلَ  ُعر ضَ  َماتَ  إ َذا َأَحدَُكمْ  إ نَّ "[ 12] ، ِب  ي    م نْ  َكانَ   َوإ نْ  اْْلَنَّة ، َأْهل   َفم نْ  اْْلَنَّة   أَْهل   م نْ  َكانَ   إ نْ  َواْلَعش 

َعَثكَ  َحّتَّ  َمْقَعُدكَ  َهَذا: فَ يُ َقالُ  النَّار ، أَْهل   َفم نْ  النَّار   أَْهل    ". اْلق َياَمة   يَ ْومَ  اّللَُّ  يَ ب ْ
، إ ن َُّهَما"[ 13] يَمة ، َيْسَعى َفَكانَ  َأَحُدُهَُا أَمَّا بَ َلى: "قَالَ  ُثَّ " َكب ْي    ف   يُ َعذََِّبن   َوَما لَيُ َعذََِّبن  لنَّم   َل  َفَكانَ  اْْلَخرُ  َوأَمَّا ِب 

ثْ نَ تَ ْي ، َفَكَسرَهُ  َرْطًبا ُعوًدا َأَخذَ : قَالَ  ُثَّ " بَ ْول ه   م نْ  َيْسَتت ُ  د   ُكلَّ   َغَرزَ  ُثَّ  ِب  ُهَما َواح  ن ْ ُهَما ُُيَف  فُ  َلَعلَّهُ : "قَالَ  ُثَّ  قَ ِْب   َعَلى م   َعن ْ
َبَسا لَْ  َما  " يَ ي ْ
َ  قَ ِْب ه   ف   اْلُمْؤم نُ  أُْقع دَ  إ َذا"[ 14]  الَّذ ينَ  اّللَُّ  تُ يُ ثَ ب   : }قَ ْولُهُ  َفَذل كَ  اّللَّ ، َرُسولُ  ُُمَمًَّدا َوأَنَّ  اّللَُّ  إ لَّ  إ َلهَ  َل  َأنْ  َشه دَ  ُثَّ  ُأت 

ْلَقْول   آَمُنوا  { ".الثَّاب ت   ِب 
يَ  أَنَّهُ  َشَعْرت   َهلْ "[ 15] يَ  َعائ َشةُ  قَاَلتْ  ؟"اْلُقُبور   ف   تُ ْفتَ ُنونَ  أَنَُّكمْ  إ َلَّ  أُوح  َها اّللَُّ  َرض   َصلَّى- اّللَّ   َرُسولَ  َفَسم ْعتُ : َعن ْ

 .اْلَقِْب   َعَذاب   م نْ  َيْسَتع يذُ  بَ ْعدُ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ 
 

 .اجلبالعند قيام الساعة لكل من: السماء، األرض، ]س[ ماذا حيدث 
 [واألرض السماء]
رَ  اْْلَْرضُ  تُ َبدَّلُ  يَ ْومَ } ، إ َل  َحال   م نْ  تَ ْغي ْيَُها ُهوَ  َوالسََّماَوات   اْْلَْرض   تَ ْبد يلُ ، {َوالسََّماَواتُ  اْْلَْرض   َغي ْ  َفه يَ  َوإ لَّ  َحال 

 .أَْعَلمُ  َواّللَُّ  ه َي،
ل    َكَطي     السََّماءَ  َنْطو ي يَ ْومَ } ج  َنا َوْعًدا نُع يُدهُ  َخْلق   أَوَّلَ  َبَدْأَنَ  َكَما  ل ْلُكُتب   الس    اّللََّ  َقَدُروا َوَما} ،{فَاع ل يَ  ُكنَّا  إ َنَّ  َعَلي ْ

يًعا َواْْلَْرضُ  َقْدر ه   َحقَّ  ت   َوالسََّماَواتُ  اْلق َياَمة   يَ ْومَ  قَ ْبَضُتهُ  َجَ  ين ه   َمْطو يَّ  السََّماءَ  َوَيْطو ي اْْلَْرضَ  تَ َعاَل  اّللَُّ  يَ ْقب ضُ » {.ب َيم 
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ين ه ،  .«اْْلَْرض   ُمُلوكُ  أَْينَ  اْلَمل كُ  أَنَ : يَ ُقولُ  ُثَّ  ب َيم 
 [السماء]
ْلَغَمام   السََّماءُ  َتَشقَّقُ  َويَ ْومَ } اْلَمََلئ َكة ، ل نُ ُزول   أَبْ َواِبً  َصاَرتْ { اْنَشقَّتْ  السََّماءُ  إ َذا}  ُمَتَشق  ق ،{ ب ه   ُمن َْفط ر   السََّماءُ } ،{ِب 
َطتْ   السََّماءُ  َوإ َذا} { َمْورًا السََّماءُ  ََتُورُ  يَ ْومَ } ،{أَبْ َواِبً  َفَكاَنتْ  السََّماءُ  َوفُت َحت  } ،{فُر َجتْ  السََّماءُ  َوإ َذا} ،{ُكش 

 َيُذوبُ  َكَما  َتُذوبُ { َكالد  َهان    َوْرَدةً  َفَكاَنتْ  السََّماءُ  اْنَشقَّت   فَإ َذا} ،{َكاْلُمْهل    السََّماءُ  َتُكونُ  يَ ْومَ } ََتْر يًكا، تَ َتَحرَّكُ 
، ف   َواْلف ضَّةُ  الدُّْرد يُّ  َا، يُْدَهنُ  الَّت   اْْلَْصَباغُ  تَ تَ َلوَّنُ  َكَما  َوتَ تَ َلوَّنُ  السَّْبك   َوَذل كَ  َوَخْضرَاُء؛ َوَزْرقَاءُ  َوَصْفرَاءُ  ََحْرَاءُ  فَ َتارَةً  ّب 

دَّة   م نْ   .اْلَعظ يم   اْلق َياَمة   يَ ْوم   َوَهْول   اْْلَْمر   ش 
 [األرض]
نَّ  َأْخَباَرَها َُتَد  ثُ  يَ ْوَمئ ذ  } َا أََمة   أَوْ  َعْبد   ُكل     َعَلى َتْشَهدَ  َأنْ  َأْخَباَرَها فَإ نَّ » {. ََلَا أَْوَحى َربَّكَ  ِبَ   َظْهر َها، َعَلى َعم لَ  ِب 
 .«َأْخَبارَُها فَ َهذ ه   وََكَذا، َكَذا  يَ ْومَ  وََكَذا َكَذا  َعم لَ  تَ ُقولَ  َأنْ 
يءُ  َواْلف ضَّة ، الذََّهب   م نَ  اْْلُْسطَُوان   أَْمثَالَ  َكب د َها  أَْفََلذَ  اْْلَْرضُ  تُ ْلق ي» {.أَثْ َقاََلَا اْْلَْرضُ  َوَأْخَرَجت  } : فَ يَ ُقولُ  اْلَقات لُ  فَ َيج 
يءُ  َرَح  ي، َقطَْعتُ  َهَذا ف  : فيقول القاطع وَييء قَ تَ ْلُت، َهَذا ف    يَْدُعونَهُ  ُثَّ  َيد ي، ُقط َعتْ  َهَذا ف  : فَ يَ ُقولُ  السَّار قُ  َوَيَ 
ْنهُ  ََيُُخُذونَ  َفََل  ًئا م   .«َشي ْ
 [جلبالا]
بُ َها -1 َُها أََماك ن َها َعنْ  هللا يُْذه  َلت  } اْْلَْرض   َعَلى تَ َقعَ  َحّتَّ  َتْسي ْيًا َوُيَسْي   َتا َواْلْ َبالُ  اْْلَْرضُ  َوَحُ  َدةً  دَكَّةً  َفدُكَّ  ،{َواح 
َدةً  ََتَْسبُ َها اْلْ َبالَ  َوتَ َرى} ُفَها فَ ُقلْ  اْلْ َبال   َعن   َوَيْسأَُلوَنكَ } ،{السََّحاب   َمرَّ  ََتُرُّ  َوه يَ  َجام   قَاًعا فَ َيَذرَُها َنْسًفا َرب    يَ ْنس 

َفتْ  اْلْ َبالُ  َوإ َذا} ،{أَْمًتا َوَل  ع َوًجا ف يَها تَ َرى َل  َصْفَصًفا  {.ُسْي  َتْ  اْلْ َبالُ  َوإ َذا}،{ُنس 
ْيُ  ث -2 يًَل، َرْمًَل  َتص  يًَل  َكث يًبا  اْلْ َبالُ  وََكاَنت   َواْلْ َبالُ  اْْلَْرضُ  تَ ْرُجفُ  يَ ْومَ } َمه   {َمه 
 {َكاْلع ْهن    اْلْ َبالُ  َوَتُكونُ } َمن ُْفوًشا، ع ْهًنا ُثَّ  -3
ْيُ  ُثَّ  -4 ثُورًا، َهَباءً  َتص  بَ ثًّا َهَباءً  َفَكاَنتْ  َبسًّا اْلْ َبالُ  َوُبسَّت  } َمن ْ  {ُمن ْ
 [لبحارا]
َرتْ  اْلب َحارُ  َوإ َذا} َرتْ  اْلب َحارُ  َوإ َذا} ،{ُسج    . َماُؤَها فَ َيْذَهبُ  ََنرًا ُتَسجَّرُ  ُثَّ  فَ َتْمَتل ئُ  بَ ْعض   ف   بَ ْعُضَها يُ َفجَّرُ  {.ُفج  
 [والقمر لشمسا]
عَ  اْلَقَمرُ  َوَخَسفَ } َا، فَ ُرم يَ  لُفَّتَ  ُثَّ  بَ ْعض   إ َل  بَ ْعُضَها َجُ عَ  {.ُكو  َرتْ   الشَّْمسُ  إ َذا} ،{َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوَجُ   فُع لَ  َوإ َذا ّب 
َا  .«اْلق َياَمة   يَ ْومَ  يَُكوَّرَان   َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ » .ضوؤها ذهب ذلك ّب 
 [لكواكبا]
 َعَلى َوَتَساَقَطتْ  السََّماء   م نَ  تَ َناثَ َرتْ  {.طُم َستْ  النُُّجومُ  فَإ َذا} ،{انْ تَ ثَ َرتْ  اْلَكَواك بُ  َوإ َذا} ،{اْنَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإ َذا}

 .ضوؤها وذهب نورها وُمُ يَ  اْْلَْرض  
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 ]س[ كيف حيشر الناس يوم القيامة؟
 {.نُع يُدهُ  َخْلق   أَوَّلَ  َبَدْأَنَ  َكَما} ُغْرًل  ُعَراةً  ُحَفاةً  َُمُْشوُرونَ  إ نَُّكمْ " -1
 ".ُغْرًل  ُمَشاةً  ُعرَاةً  ُحَفاةً  اّللَّ   ُمََلُقو إ نَُّكمْ "
 ".اْْلَذان   ُشُحومَ  َوبَ َلغَ  اْلَعَرقُ  َأْلََْمُهمُ  َقدْ  ُغْرًل  ُعرَاةً  ُحَفاةً  النَّاسُ  يُ ب َْعثُ "
ر   َجرَاد   َكأَن َُّهمْ   اْْلَْجَداث   م نَ  َُيُْرُجونَ } -2 َتش  ر   يَ ْوم   َهَذا اْلَكاف ُرونَ  يَ ُقولُ  الدَّاع   إ َل  ُمْهط ع يَ  ُمن ْ ْْلَرَاد   ُشب  ُهوا{ َعس   ِب 

ر   َتش  ُدَها و ْجَهة   َلهُ  لَْيسَ  َول َكْون ه   ل َكثْ َرت ه   اْلُمن ْ  .َكَذل كَ   َوُهمْ  بَ ْعض   ف   بَ ْعُضهُ  َومَيُوجُ  َُيَْتل فُ  َبلْ  يَ ْقص 
 َعَلى َوَعْشرَة   بَع ْي   َعَلى َوأَْربَ َعة   بَع ْي   َعَلى َوَثََلثَة   بَع ْي   َعَلى َواثْ َنان   رَاه ب يَ  رَاغ ب يَ  َطرَائ قَ  َثََلث   َعَلى النَّاسُ  ََيَْشرُ " -3

ي َأْصَبُحوا َحْيثُ  َمَعُهمْ  َوُتْصب حُ  َِبتُوا َحْيثُ  َمَعُهمْ  َوتَب يتُ  قَاُلوا َحْيثُ  َمَعُهمْ  تق يلُ  النَّارُ  بَق يَّتُهم   َوََيُْشرُ  بَع ْي ،  َمَعُهمْ  َوَُتْس 
 ".أَْمَسْوا َحْيثُ 

 {.َسع ْيًا ز ْدََنُهمْ  َخَبتْ  ُكلََّما  َجَهنَّمُ  َمْأَواُهمْ  َوُصمًّا َوبُْكًما ُعْمًيا ُوُجوه ه مْ  َعَلى اْلق َياَمة   يَ ْومَ  َوََنُْشُرُهمْ } -4
َّ  يَ   نْ َيا ف   الر  ْجَلْي   َعَلى أَْمَشاهُ  الَّذ ي أَلَْيسَ »: قَالَ  َوْجه ه ؟ َعَلى اْلَكاف رُ  َُيَْشرُ  َكْيفَ   اّللَّ ، َنب  َيهُ  َأنْ  َعَلى قَاد رًا الدُّ  مُيْش 

 .َرب  َنا َوع زَّة   بَ َلى: قَ َتاَدةُ  قَالَ  «اْلق َياَمة   يَ ْومَ  َوْجه ه   َعَلى
، بَ ْيَ  َما َفَشتَّانَ   :الطَّر يَقْي   بَ ْيَ  َما َوفُ ْرقَانَ  اْلَفر يَقْي 

 
 َواْلَغم. َواهْلَم َواْلَكْرب من اهْلَْول يوم القيامة يكون بعضا ممااذكر ]س[ 

ْقَدارُهُ  َكانَ   يَ ْوم   ف  } يَ  م  يم   َيْسَألُ  َوَل : }قَ ْول ه   إ َل { َسَنة   أَْلفَ  ََخْس  يًما َحَ   م نْ  يَ ْفَتد ي َلوْ  اْلُمْجر مُ  يَ َودُّ  يُ َبصَُّرونَ ُهمْ  َحَ 
ئ ذ   َعَذاب   َبت ه   ب َبن يه   يَ ْوم  يه   َوَصاح  يَلت ه   َوَأخ  يًعا اْْلَْرض   ف   َوَمنْ  تُ ْؤو يه   الَّت   َوَفص  يه   ُثَّ  َجَ   .يُ ْنج 

مُ  اْلَعَرقَ  إ نَّ  َحّتَّ  اْلق َياَمة ، يَ ْومَ  َوَجلَّ  َعزَّ  الرََّْحَن   ل َعَظَمة   اْلَعاَلم يَ  ل َرب    النَّاسُ  يَ ُقومُ  يَ ْومَ "  ".آَذاِن  مْ  أَْنَصاف   إ َل  الر  َجالَ  لَيُ ْلج 
َلْي   أَوْ  َمْيل   َقْدرَ  َتُكونَ  َحّتَّ  اْلع َباد   م نَ  الشَّْمسُ  أُْدن َيت   اْلق َياَمة   يَ ْومُ  َكانَ   إ َذا"  فَ َيُكونُونَ  الشَّْمُس، فَ ُتْصه رُُهمُ  -قَالَ - َمي ْ

ُهمْ  رُْكبَ تَ ْيه ، إ َل  ََيُْخُذهُ  َمنْ  منهم َأْعَماَل  ْم، َكَقْدر    اْلَعَرق   ف   ن ْ ُهمْ  َحْقَوْيه ، إ َل  ََيُْخُذهُ  َمنْ  َوم  ن ْ ُمهُ  َمنْ  َوم   ".إ ْْلَاًما يُ ْلج 
 

 ]س[ ما معن العرض يوم القيامة؟
ْنُكمْ  ََتَْفى َل  تُ ْعَرُضونَ  يَ ْوَمئ ذ  }  {.َخاف َية   م 
ه   َوَعنْ  أَفْ َناهُ  ف يَما ُعْمر ه   َعنْ  ُيْسَألَ  َحّتَّ  َعْبد   َقَدَما تَ ُزولُ  َل "  َوَعنْ  أَنْ َفَقُه، َوف يَما اْكَتَسَبهُ  أَْينَ  َمال ه   َوَعنْ  ف يه   َعم لَ  ف يَما ع ْلم 

ْسم ه    ".أَْبََلهُ  ف يَما ج 
 :َمْعنَ َيان   َلهُ  اْلَعْرضُ 

ُهمْ  َعَلْيه   ََتَْفى َل  َصَفَحاتُ ُهمْ  َلهُ  َِبد يَة   َوَجلَّ، َعزَّ  َرّب   مْ  َعَلى ُكل  ه مْ   ئ ق  اْلَََْل  َعْرضُ  َوُهوَ  َعام   َمْعَن  -1 ن ْ  َيْدُخلُ  َهَذا َخاف َية   م 
 .َُيَاَسبُ  َل  َوَمنْ  اْلْ َسابَ  يُ َناَقشُ  َمنْ  ف يه  
ي َعْرضُ  -2 َا َوتَ ْقر يرُُهمْ  َعَلْيه مْ  اْلُمْؤم ن يَ  َمَعاص  رَُها ّب   .َواْلُمَناَقَشة   َواْلْ َساب   ََلُْم، َوَمْغف َرتُ َها َعَلْيه مْ  َوَست ْ
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 ]س[ كيف أيخذ الناس كتبهم يوم القيامة؟
َ  َمنْ  فََأمَّا} ين ه   ك َتابَهُ   أُوت  َ  َمنْ  َوأَمَّا...  ب َيم  َمال ه   ك َتابَهُ   أُوت   { ب ش 
َ  َمنْ  فََأمَّا} ين ه   ك َتابَهُ   أُوت  َساِبً  َُيَاَسبُ  َفَسْوفَ  ب َيم  ْيًا ح  َقل بُ  َيس  َ  َمنْ  َوأَمَّا َمْسُرورًا أَْهل ه   إ َل  َويَ ن ْ  َظْهر ه   َورَاءَ  ك َتابَهُ   أُوت 

ْيًا ب ه   َكانَ   هُ َربَّ  إ نَّ  بَ َلى ََيُورَ  َلنْ  َأنْ  َظنَّ  إ نَّهُ  َمْسُرورًا أَْهل ه   ف   َكانَ   إ نَّهُ  َسع ْيًا َوَيْصَلى ثُ ُبورًا يَْدُعو َفَسْوفَ   َيُدهُ  فَ تُ َغلُّ {. َبص 
َمالُ  َيُدهُ  َوَُتَْعلُ  ُعُنق ه   إ َل  اْلُيْمَن   .َظْهر ه   َورَاء   م نْ  ب َشَمال ه   ك َتابَهُ   فَ يُ ْؤَتى َظْهر ه ، َورَاءَ  الش  

 
 ]س[ ما الذي يوزن يوم القيامة.

 :أَْوُجه   َثََلثَة   َعَلى اْلَمْوُزون   ف   َواْلَقْولُ 
 َعَلى َخف يَفَتان   الرََّْحَن ، إ َل  َحب يبَ َتان   َكل َمَتان  " .اْلم يزَان   ف   فَ ُتوَضعُ  ََتَسَّمُ  اْلع َباد   أَفْ َعالَ  َوَأنَّ  ُتوَزُن، الَّت   ه يَ  نَ ْفُسَها اْْلَْعَمالُ  -1

، َْمد ه ، اّللَّ   ُسْبَحانَ  اْلم يزَان   ف   ثَق يَلَتان   الل  َسان   ".ْلصحابه شفيعا اْلق َياَمة   يَ ْومَ  ََيْت   فَإ نَّهُ  اْلُقْرآنَ  اقرءوا" ".اْلَعظ يم   اّللَّ   سبحان َوِب 
تُ  فَ ُتوَضعُ " .ُتوَزنُ  الَّت   ه يَ  اْْلَْعَمال   َصَحائ ف -2 َلَّ ج  تُ  َفطَاَشت   قَالَ  ك فَّة    ف   َواْلب طَاَقةُ  ك فَّة    ف   الس   َلَّ ج   طَاقَةُ اْلب   َوثَ ُقَلت   الس  

يم   الرََّْحَن   اّللَّ   ب ْسم   َمعَ  َشْيء   يَ ثْ ُقلُ  َوَل  قَالَ   ".الرَّح 
 .اْلَعَمل   ثَ َوابُ  اْلَمْوُزون -3
ي َوالَّذ ي" .نَ ْفُسهُ  اْلَعام لُ  ُهوَ  اْلَمْوُزون -4  يَ ْومَ  السَّم يُ  اْلَعظ يمُ  الرَُّجلُ  لََيْأت   إ نَّهُ " ".ُأُحد   م نْ  أَثْ َقلُ  اْلم يزَان   ف   ُُهَا ب َيد ه ، نَ ْفس 

 ".بعوضة َجَناحُ  اّللَّ   ع ْندَ  يَز نُ  َل  اْلق َياَمة  
يَفةَ  َوَعَمَلهُ  اْلَعام لَ  أن والظاهر َنَّ  يُوَزُن، َذل كَ  ُكلُّ   َعَمل ه   َوَصح   َوَل  َذل كَ  م نْ  ب ُكل    َوَرَدتْ  َقدْ  اْلُقْرآن   بَ َيان   ف   الَّت   اْْلََحاد يثَ  ْل 

نَ َها ُمَنافَاةَ   .بَ ي ْ
لرَُّجل   فَ يُ ْؤَتى اْلق َياَمة ، يَ ْومَ  اْلَمَواز ينُ  ُتوَضعُ " يَ  َما َويُوَضعُ  ك فَّة    ف   فَ ُيوَضعُ  ِب   النَّار   إ َل  ب ه   فَ يُ ب َْعثُ  قَالَ  اْلم يزَانُ  ب ه   فَ ُيَماي لُ  َعَلْيه   ُأْحص 

ُلوا َل  يَ ُقولُ  َوَجلَّ  َعزَّ  الرََّْحَن   ع ْند   م نْ  َصائ ح   إ َذا أَْدبَ رَ  فَإ َذا قَالَ  ُ، إ لَّ  إ لَهَ  َل  فيها ببطاقة فيؤتى لَُه، بَق يَ  َقدْ  فَإ نَّهُ  تُ َعج    فَ ُتوَضعُ  اّللَّ
 ".اْلم يزَانُ  ب ه   ميَ يلَ  َحّتَّ  ك فَّة    ف   الرَُّجل   َمعَ 
 

 اتَـَّقْوا الَِّذينَ  نـَُنجِ ي ثَّ  َمْقِضيًّا َحْتًما رَبِ كَ  َعَلى َكانَ   َواِرُدَها ِإّلَّ  ِمْنُكمْ  َوِإنْ }ما معن الورود ف اآلية: ]س[ 
 {.ِجِثيًّا ِفيَها الظَّاِلِمنيَ  َوَنَذرُ 

ََحد   مَيُوتُ  َل "  ".اْلَقَسم   َتَ لَّةَ  إ لَّ  النَّارُ  فَ َتَمسَّهُ  اْلَوَلد   م نَ  َثََلثَة   اْلُمْسل م يَ  م نَ  ْل 
يًعا يَْدُخُلونَ َها: بَ ْعُضَنا َوقَالَ . ُمْؤم ن   َيْدُخُلَها َل : بَ ْعُضَنا فَ َقالَ  اْلُوُرود ، ف   اْختَ َلْفَنا: قَالَ  ُْسَيَّةَ  َأب   َعنْ  ي ُثَّ  َجَ   اّللَُّ  يُ َنج  

يًعا يَر ُدونَ َها: فَ َقالَ . اْلُوُرود   ف   اْختَ َلْفَنا إ َنَّ : َلهُ  فَ ُقْلتُ  اّللَّ ، َعْبد   ْبنَ  َجاب رَ  فَ َلق يتُ . ات ََّقْوا الَّذ ينَ   .َجَ 
د   َأِبَ  يَ  َوأَْنتَ  أَنَ  أَمَّا: عباس ابن قَالَ  َها نْصدرُ  َهلْ  فَاْنظُرْ  َفَسَنر ُدَها، رَاش   َل؟ أَمْ  َعن ْ
َها، بَ ْيَ  اْلْ ْسر   َعَلى اْلُمُرورُ  اْلُمْسل م يَ  ُوُرودُ : َأْسَلمَ  ْبن   َزْيد   ْبنُ  الرََّْحَن   َعْبدُ  قَالَ   .َيْدُخُلوَها َأنْ  اْلُمْشر ك يَ  َوُوُرودُ  َظْهرَانَ ي ْ
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 ]س[ اذكر حديثا ف الصراط.
ْلْ ْسر   يُ ْؤَتى ُثَّ "  َخطَاط يفُ  َعَلْيه   َمز لَّة ، َمْدَحَضة  : "قَالَ  اْلْ ْسرُ  َوَما اّللَّ ، َرُسولَ  يَ  قُ ْلَنا" َجَهنَّمَ  َظْهَريْ  بَ ْيَ  فَ ُيْجَعلُ  ِب 

َفاءُ  َشوَْكة   ََلَا ُمَفْلَطَحة   َوَحَسَكة   وََكََلل يبُ  َها اْلُمَؤمَّنُ  مَيُرُّ  السَّْعَداُن، ََلَا يُ َقالُ  ب َنْجد   َتُكونُ  ُعَقي ْ  وََكاْلبَ ْرق   َكالطَّْرف    َعَلي ْ
، اْْلَْيل   وََكَأَجاو يد   وََكالر  يح   ُرُهمْ  مَيُرَّ  َحّتَّ  َجَهنَّمَ  ََنر   ف   َوَمْكُدوس   خَمُْدوش   َوََنج   ُمَسلَّم   فَ َناج   َوالر  َكاب   ".َسْحًبا ُيْسَحبُ  آخ 

 
 كيف نؤمن ابجلنة والنار؟س[  ]
، َوَل  ف يه َما َرْيبَ  َل  َحقًّا َكْونُ ُهَما  -1  ُقوا آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها يَ } .أَْول َيائ ه   َدارُ  َواْْلَنَّةَ  اّللَّ ، َأْعَداء   َدارُ  النَّارَ  َوَأنَّ  َشكَّ

 يَُكف  رَ  َأنْ  َربُُّكمْ  َعَسى َنُصوًحا تَ ْوبَةً  اّللَّ   إ َل  تُوبُوا آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها يَ ...  َواْلْ َجارَةُ  النَّاسُ  َوُقوُدَها ََنرًا َوأَْهل يُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ 
َلُكمْ  َسي  َئات ُكمْ  َعْنُكمْ   اّللَُّ  َصلَّى- َوُُمَمَّد   َحق   َوالنَّب يُّونَ  َحقُّ  َوالنَّارُ  ُحق   َواْْلَنَّةُ " {.اْْلَنْ َهارُ  ََتْت َها نْ م   ََتْر ي َجنَّات   َويُْدخ 
َق  يَّة   الشََّهاَدةَ  قَ َرنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى فالنَّب  " اللَُّهمَّ  َحق   َوالسَّاَعةُ  َحق   -َوَسلَّمَ  َعَلْيه   َق  يَّة   الشََّهاَدة   َمعَ  َوالنَّار   اْْلَنَّة   ِب   ِب 
 .الصَّاد ق   َوْعد ه   َوَحق  يَّة   السَََّلمُ  َعَلْيه مُ  ُرُسل ه   َوَحق  يَّة   اّللَّ  
َا اْعت َقادُ  -2  اْلُفَقرَاَء، أَْهل َها َأْكثَ رَ  فَ رَأَْيتُ  اْْلَنَّة   ف   اطََّلْعتُ "، {ل ْلَكاف ر ينَ  أُع دَّتْ }، {ل ْلُمتَّق يَ  أُع دَّتْ } .اْْلنَ  َوُجود ُه 

 ".الن  َساءَ  أَْهل َها َأْكثَ رَ  فَ رَأَْيتُ  النَّار   ف   َواطََّلْعتُ 
ََبد يَّة تَ َعاَل  َأْخبَ رَ  .ََلَُما اّللَّ   ِب  بْ َقاء   ِبقيتان واِنما ف يه َما َمنْ  يَ ْفَن  َوَل  أََبًدا تَ ْفنَ َيان   َل  -3 { أََبًدا ف يَها َخال د ينَ } اْلنة ِب 
 اْنق طَاع َها َوَعَدم   {.اْْلُوَل  اْلَمْوتَةَ  إ لَّ  اْلَمْوتَ  ف يَها َيُذوقُونَ  َل } أَْهل َها َحَياة   َوأَبَد يَّة   {.نَ َفاد   م نْ  َلهُ  َما َلر ْزقُ َنا َهَذا إ نَّ }

ُهمْ  رَ  َعطَاءً { }َِمُْنوَعة   َوَل  َمْقطُوَعة   َل } َعن ْ ه مْ  َوب َعَدم   {.ََمُْذوذ   َغي ْ َها ُهمْ  َوَما} ُخُروج  ن ْ يَ  م  ُْخَرج   َعنْ  تَ َعاَل  وَأْخبَ رَ  {.ِب 
َها ُخُروَجُهمْ  تَ َعاَل  َونَ َفى {.أَبًَدا ف يَها َخال د ينَ } ف يَها النار أهل أَبَد يَّة ن ْ يَ  ُهمْ  َوَما} م  َار ج   تَ َعاَل  َونَ َفى {.النَّار   م نَ  ِب 

ُهمْ  َهااْنق طَاعَ  ُهمْ  ُُيَفَّفُ  َوَل } َعن ْ َا م نْ  َعن ْ ُهمْ  يُ َفت َّرُ  َل } ،{َعَذاّب   َوَل  ف يَها مَيُوتُ  َل  ُثَّ ) بعد فيما فناءهم ونفى {.َعن ْ
َجتْ  ُكلََّما) ،(ََيَْيا ْلَناُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َنض  َرَها ُجُلوًدا بَدَّ  (.اْلَعَذابَ  ل َيُذوُقوا َغي ْ
 

 َواْلَكْوثَرِ  اْْلَْوضِ ]س[ اذكر دليلني على 
ي َقْدرَ  إ نَّ " -1 َعاءَ  أَيْ َلةَ  بَ ْيَ  َكَما  َحْوض   ".السََّماء   َُنُوم   ب َعَدد   اْْلََِبر يق   م نَ  ف يه   َوإ نَّ  اْلَيَمن ، م نَ  َوَصن ْ
ب ل   م نَ  اْلَغر يَبةُ  ُتَذادُ  َكَما  ر َجاًل  َحْوض ي َعنْ  َْلَُذوَدنَّ " -2  ".اْْل 
ي" -3 ْيَةُ  َحْوض  ، م نَ  أَبْ َيضُ  َوَماُؤهُ  َسَواء ، َوَزَواَيهُ  َشْهر   َمس  ، م نَ  أَْطَيبُ  َور َُيهُ  اْلَور ق   السََّماء ، َكُنُجوم    وَك يزَانُهُ  اْلم ْسك 

ْنهُ  َشر بَ  َفَمنْ   ".أَبًَدا بَ ْعَدهُ  َيْظَمأُ  َفََل  م 
يزَاَِبن   ف يه   يَ ُغتُّ  اْلَعَسل   م نَ  َوَأْحَلى اللََّب   م نَ  بَ َياًضا َأَشدُّ " -4 ان ه   م   ".َور ق   م نْ  َواْْلَخرُ  َذَهب   َمنْ  َأَحُدُهَُا اْْلَنَّة ، م نَ  مَيُدَّ
 " َوار ُدهُ  َأْكثَ َرُهمْ  ونَ َأكُ  َأنْ  أَْرُجو َوإ ن    َوار ُدُه، َأْكثَ رُ  أَي ُُّهمْ  يَ تَ َباَهْونَ  َوإ ن َُّهمْ  َحْوًضا َنب     ل ُكل    إ نَّ " -5
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 ما معن املقام احملمود؟]س[ 
َعَثكَ  َأنْ  َعَسى. }اْلق َياَمة   يَ ْومَ  اْلُعْظَمى الشََّفاَعةُ  -1  .وسلم عليه هللا صلى ِبلنب خاصة وهي{. َُمُْموًدا َمَقاًما َربُّكَ  يَ ب ْ
 ".الشََّفاَعةَ  َوأُْعط يتُ ...  قَ ْبل ي َأَحد   يُ ْعَطُهنَّ  لَْ  ََخًْسا أُْعط يتُ "
، بَ ْيَ  ل يُ ْقَضى فَ َيْشَفعُ " اْْلَنَّة ، َِبب   اْست ْفَتاح   -2 ي اْْلَْلق  َْلَقة   ََيُْخذَ  َحّتَّ  فَ َيْمش  َعثُهُ  فَ يَ ْوَمئ ذ   اْلَباب   ِب   َُمُْموًدا، َمَقاًما اّللَُّ  يَ ب ْ

 ".ُكلُُّهمْ   اْْلَْمع   أَْهلُ  ََيَْمُدهُ 
ا ل   فَ َيُحدُّ  َأْشَفعُ  ُثَّ " املوحدين، عصاة ف الشفاعة -3 ُلُهمُ  فََأْخرُجُ  َحدًّ َقى َما َحّتَّ " مرات ثَلث" اْْلَنَّةَ  فَأُْدخ   ف   يَ ب ْ

َعَثكَ  َأنْ  َعَسى} اْْليَةَ  َهذ ه   َتََل  ُثَّ  قَالَ . اْْلُُلودُ  َعَلْيه   َوَجبَ  َأيْ " اْلُقْرآنُ  َحَبَسهُ  َمنْ  إ لَّ  النَّار    قَالَ { َُمُْموًدا َمَقاًما َربُّكَ  يَ ب ْ
 .َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى نَب يُُّكمْ  ُوع َدهُ  الَّذ ي اْلَمْحُمودُ  اْلَمَقامُ  َوَهَذا

يع   َعام اْلَمْحُمودُ  فاْلَمَقامُ  َم  ر ينَ  َُجُْهورَ  َلك نَّ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى- ُُمَمَّد   نَب ي َُّنا أُوت يَها الَّت   الشََّفاَعات   ْل   َفَسرُّوهُ  اْلُمَفس  
لشََّفاَعتَ ْي   ه   اْْلُولَيَ ْي   ِب  ْخت َصاص   .اْلُمْكَرم يَ  اّللَّ   ع َباد   م نْ  َغْْي ه   ُدونَ  ّب  َما -َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى- ل 

 َوَسلََّم، َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى ب ه   َخاصَّةً  فَ َلْيَستْ  ُوع َدهُ  الَّذ ي اْلَمْحُمود   اْلَمَقام   م نَ  َكاَنتْ   َوإ نْ  َفه يَ  الثَّال ثَةُ  الشََّفاَعةُ  َهذ ه   َوأَمَّا
يَ  اّللَّ   ع َباد   م نْ  َكث ْي    يُ ْؤََتَها َبلْ   اّللَّ   َخْلق   م نْ  َأَحد   عْ َيْشفَ  َولَْ  ف يَها، اْلُمَقدَّمُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى ُهوَ  َوَلك نْ  اْلُمْخَلص 

ْثل   ف   تَ َعاَل   .ُمْرَسل   َنب    َوَل  ُمَقرَّب   َمَلك   َذل كَ  ف   يَُدان يه   َوَل  َوَسلََّم، َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى اّللَّ   َرُسولُ  ف يه   َيْشَفعُ  َما م 
، َعَلى َوأُمَّت   أَنَ  فََأُكونُ  اْلق َياَمة   يَ ْومَ  النَّاسُ  يُ ب َْعثُ " -4  َما فَأَُقولُ  ل   يُ ْؤَذنُ  ُثَّ  َخْضرَاَء، ُحلَّةً  َوَجلَّ  َعزَّ  َرب    َوَيْكُسون   َتل  

 ".اْلَمْحُمودُ  اْلَمَقامُ  َفَذل كَ  أَُقولَ  َأنْ  تَ َعاَل  اّللَُّ  َشاءَ 
 

 الشفاعة يوم القيامة.]س[ اذكر نوعني من 
 تَ َرى َأَل  ف يه   ََنْنُ  َما تَ َرى َأَل  َرب  َك، إ َل  لََنا اْشَفعْ "، ِبلنب صلى هللا عليه وسلم، وهي خاصة القضاء فصل شفاعة -1

ًدا فَأََقعُ  اْلَعْرش   ََتْتَ  َفآت   فَأَْنطَل قُ  بَ َلَغَنا َقدْ  َما إ َل   ."ل َرب    َساج 
 فَ يَ ُقولُ  فََأْستَ ْفت ُح، اْلق َياَمة   يَ ْومَ  اْْلَنَّة   َِببَ  آت  "، وسلم عليه هللا صلى ِبلنب خاصة وهي، اْْلَنَّة   َِبب   اْست ْفَتاح   ف -2

ََحد   أَفْ َتحُ  َل  أُم ْرتُ  ب كَ  فَ يَ ُقولُ  ُُمَمَّد   فَأَُقولُ  أَْنتَ  َمنْ  اْْلَاز نُ   ".قَ ب َْلكَ  ْل 
َسابَ  َل  َمنْ  دخول ف الشفاعة -3 ل   ُُمَمَّدُ  يَ  فَ يُ َقالُ }يه وسلم، وهي خاصة ِبلنب صلى هللا علأمته من َعَلْيه   ح   أَْدخ 

َسابَ  َل  َمنْ  أُمَّت كَ  م نْ  اْْلَنَّةَ  َوى ف يَما النَّاس   ُشرََكاءُ  َوُهمْ  اْْلَنَّة   أَبْ َواب   م نْ  اْْلَمْيَن   اْلَباب   م نَ  َعَلْيه   ح   ".اْْلَبْ َواب   م نَ  َذل كَ  س 
 "سلم اللهم يومئذ الرسل ودعوى" الصراط عند الرسل شفاعة -3
د  يق يَ  َواْلُمْرَسل يَ  َواْْلَنْب َياء   اْلُمَقرَّب يَ  ، وهي له ولغْيه من اْلَمََلئ َكة  املوحدين عصاة ف الشفاعة -4  َوالشَُّهَداء   َوالص  

ُهمْ  ُكل    اْْلَفْ رَاطُ  َوَيْشَفعُ  اْلُمتَّق َي، اْلُمْؤم ن يَ  م نَ  تَ َعاَل  اّللَّ   أَْول َياء   َوَسائ ر   َوالصَّاْل  يَ  ن ْ  ُهوَ  َما َقْدر   َعَلى تَ َعاَل  اّللَُّ  يُْكر ُمهُ  م 
ُلُهمُ  فََأْخرُجُ  َحدًّا ل   فَ َيُحدُّ  َأْشَفعُ  ُثَّ  "الشَّاف ع يَ  َشَفاَعة   ب ُدون   أَقْ َواًما ب َرَْحَت ه   النَّار   م نَ  تَ َعاَل  اّللَُّ  ُُيْر جُ  ُثَّ  أَْهل ، َلهُ   فَأُْدخ 

ْعُتهُ  َوَقدْ  قَ َتاَدةُ  قَالَ  اْْلَنَّةَ  ُلُهمُ  النَّار   م نَ  فَُأْخر ُجُهمْ  فََأْخرُجُ  يَ ُقولُ  ْسَ   إ لَّ  النَّار   ف   يَ ب َْقى َما َحّتَّ " مرات ثَلث" اْْلَنَّةَ  َوأُْدخ 
 " اْلُقْرآنُ  َحَبَسهُ  َمنْ 
 



 (م 2017 -هـ  1438) –رابعة  – (بولق)معارج ال عقيدة

-15- 

 

 املالئكة شفاعة
 َأنْ  اْلَمََلئ َكةَ  أََمرَ  النَّار ، َأْهل   م نْ  أَرَادَ  َمنْ  ب َرَْحَت ه   ُُيْر جَ  َأنْ  َوأَرَادَ  اْلع َباد   بَ ْيَ  اْلَقَضاء   َفْصل   م نْ  تَ َعاَل  اّللَُّ  فَ رَغَ  إ َذا َحّتَّ "

ّللَّ   ُيْشر كُ  َل  َكانَ   َمنْ  النَّار   م نَ  ُُيْر ُجوا ًئا ِب   " يَ ْرََحَهُ  َأنْ  تَ َعاَل  اّللَُّ  أَرَادَ  ِم َّنْ  َشي ْ
 املؤمنني شفاعة

ي فَ َوالَّذ ي النَّار   م نَ  اْلُمْؤم ُنونَ  َخَلصَ  إ َذا َحّتَّ " َشدَّ  َأَحد   م نْ  م ْنُكمْ  َما ب َيد ه   نَ ْفس   اْلُمْؤم ن يَ  م نَ  اْلَْق    اْست ْقَصاء   ف   ّلل َّ   ُمَناَشَدةً  ِبَ 
ْخَواِن  مُ  اْلق َياَمة   يَ ْومَ  ّلل َّ    َعَرفْ ُتْم، َمنْ  َأْخر ُجوا ََلُمْ  فَ يُ َقالُ  َوََيُجُّونَ  َمَعَنا َوُيَصلُّونَ  َمَعَنا َيُصوُمونَ  َكانُوا  رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  النَّار ، ف   الَّذ ينَ  ْل  

 ف يَها بَق يَ  َما رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  ُثَّ  رُْكبَ تَ ْيه ، َوإ َل  َساقَ ْيه   ن ْصف   إ َل  النَّارُ  َأَخَذت   َقدْ  َكث ْيًا  َخْلًقا فَ ُيْخر ُجونَ  النَّار   َعَلى ُصَوُرُهمْ  فَ ُتَحرَّمُ 
ُعوا فَ يَ ُقولُ  ب ه   أََمْرتَ َنا ِم َّنْ  َأَحد   ثْ َقالَ  قَ ْلب ه   ف   َوَجْدتُْ  َفَمنْ  اْرج   لَْ  رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  ُثَّ  َكث ْيًا  َخْلًقا فَ ُيْخر ُجونَ  فََأْخر ُجوُه، َخْْي   م نْ  د يَنار   م 
ُعوا يَ ُقولُ  ّب  مْ  أََمْرتَ َنا ِم َّنْ  َأَحًدا ف يَها نََذرْ  ثْ َقالَ  قَ ْلب ه   ف   َوَجْدتُْ  َفَمنْ  اْرج   َكث ْيًا  َخْلًقا فَ ُيْخر ُجونَ  فََأْخر ُجوُه، َخْْي   م نْ  د يَنار   ن ْصف   م 

ُعوا يَ ُقولُ  ُثَّ  َأَحًدا أََمْرتَ َنا ِم َّنْ  ف يَها نََذرْ  لَْ  رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  ُثَّ  ثْ َقالَ  قَ ْلب ه   ف   َوَجْدتُْ  َفَمنْ  اْرج   َكث ْيًا،  فَ ُيْخر ُجونَ  فََأْخر ُجوهُ  َخْْي   م نْ  َذرَّة   م 
رًا ف يَها نََذرْ  لَْ  رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  ُثَّ   " َخي ْ

 العاملني رب رمحة
 وَك ِْب َيئ ي َوع زَّت   َوَلك نْ  إ َلْيَك، َذاكَ  لَْيسَ  قَالَ  أَوْ  َلكَ  َذاكَ  لَْيسَ  قَالَ  اّللَُّ  إ لَّ  إ َلهَ  َل  قَالَ  ف يَمنْ  ل   اْئَذنْ  َرب    يَ  فَأَُقولُ "

ِْب َيئ ي َوَعَظَمت    "اّللَُّ  إ لَّ  إ َلهَ  َل  قَالَ  َمنْ  َْلُْخر َجنَّ  َوج 
ُنونَ  َوَشَفعَ  ب يُّونَ النَّ  َوَشَفعَ  اْلَمََلئ َكةُ  َشَفَعت   َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  فَ يَ ُقولُ "  م نَ  قَ ْبَضةً  فَ يَ ْقب ضُ  الرَّاَح  َي، أَْرَحمُ  إ لَّ  يَ ْبقَ  َولَْ  اْلُمْؤم 

َها فَ ُيْخر جُ  النَّار   ن ْ رًا يَ ْعَمُلوا لَْ  قَ ْوًما م   ".َقطُّ  َخي ْ
 

 اذكر فقط َمَراِتَب اإلميان ابلقضاء والقدر.]س[ 
ميَانُ ( 1) يط   َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   ب ع ْلم   اْْل  يََلت   َواْلُمْمك َنات   َواْلَمْعُدوَمات   اْلَمْوُجوَدات   م نَ  َشْيء   ب ُكل    اْلُمح   .َواْلُمْسَتح 
ميَانُ ( 2)  .َشْيء   م نْ  ف يه   يُ َفر  طْ  لَْ  الَّذ ي تَ َعاَل  اّللَّ   ب ك َتاب   اْْل 
ميَانُ ( 3) يَئة   اْْل  َش   .الشَّام َلة   َوقُْدرَت ه   النَّاف َذة   اّللَّ   ِب 
 . اْْلَْلق   َمْرتَ َبةُ ( 4)

 .اثنني من أنواع التقادير التابعة ملرتبة الكتابةاذكر ]س[ 
ُّ  الت َّْقد يرُ  -1 يبَ َنا َلنْ  ُقلْ } .اْلَقَلمَ  تَ َعاَل  اّللَُّ  َخَلقَ  ع ْنَدَما َواْْلَْرض   السََّماَوات   َخْلق   قَ ْبلَ  اْْلََزل   {.لََنا اّللَُّ  َكَتبَ   َما إ لَّ  ُيص 
يَ  َواْْلَْرضَ  السََّماَوات   َُيُْلقَ  َأنْ  قَ ْبلَ  اْلَََْلئ ق   َمَقاد يرَ  اّللَُّ  َكَتبَ " َْمس   ".اْلَماء   َعَلى َوَعْرُشهُ  قَالَ  َسَنة   أَْلفَ  ِب 
يثَاق   ك َتابَةُ    -2 ه مْ  َعَلى َوَأْشَهَدُهمْ  ُذر  ي َّتَ ُهمْ  ظُُهور ه مْ  م نْ  آَدمَ  َبن   م نْ  َربُّكَ  َأَخذَ  َوإ ذْ } .ب َرب  ُكمْ  أََلْستُ  يَ ْومَ  اْلم   أَنْ ُفس 

َا تَ ُقوُلوا أَوْ  َغاف ل يَ  َهَذا َعنْ  ُكنَّا  إ َنَّ  اْلق َياَمة   يَ ْومَ  تَ ُقوُلوا َأنْ  َشه ْدَنَ  بَ َلى قَاُلوا ب َرب  ُكمْ  أََلْستُ   وَُكنَّا قَ ْبلُ  م نْ  آَِبُؤَنَ  َأْشَركَ  إ َّنَّ
َا أَفَ تُ ْهل ُكَنا بَ ْعد ه مْ  م نْ  ُذر  يَّةً  لُ  وََكَذل كَ  اْلُمْبط ُلونَ  فَ َعلَ  ِب  ُعونَ  َوَلَعلَُّهمْ  اْْلَيت   نُ َفص    {.يَ ْرج 

يَ  آَدمَ  اّللَُّ  َخَلقَ "  ُذر  يَّةً  َفَأْخرَجَ  اْلُيْسَرى َكت َفهُ   َوَضَربَ  ،الذَّرُّ  َكأَن َُّهمُ   بَ ْيَضاءَ  ُذر  يَّةً  َفَأْخرَجَ  اْلُيْمَن  َكت َفهُ   َفَضَربَ  َخَلَقهُ  ح 
، َوَل  اْْلَنَّة   إ َل : ميَ ين ه   ف   ل لَّذ ي فَ َقالَ  اْْلَُمُم، َكأَن َُّهمُ   َسْوَداءَ   ."أَُِبل   َوَل  النَّار   إ َل : اْلُيْسَرى َكف  ه    ف   ل لَّذ ي َوقَالَ  أَُِبل 

م   ف   النُّْطَفة   ََتْل يق   ع ْندَ  اْلُعْمر يُّ  الت َّْقد يرُ  -3  ذلك ف يكون ث يَ ْوًما، أَْربَع يَ  أُم  ه   َبْطن   ف   َخْلُقهُ  َُيَْمعُ  َأَحدَُكمْ  إ نَّ " .الرَّح 
ْثلَ  َعَلَقةً  ْثلَ  ُمْضَغةً  ذلك ف يكون ث َذل َك، م  ُفخُ  اْلَمَلكُ  يُ ْرَسلُ  ُثَّ  َذل َك، م  َْربَع   َويُ ْؤَمرُ  الرُّوحَ  ف يه   فَ يَ ن ْ : ُتْكَتبُ  َكل َمات    ِب 
 ".َسع يد   َأوْ  َوَشق ي   َوَعَمل ه ، َوَأَجل ه ، ر ْزق ه ،
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ُّ  الت َّْقد يرُ  -4 َلة   ف   اْلَْْول  َلة   ف   أَنْ زَْلَناهُ  إ َنَّ } .اْلَقْدر   لَي ْ  ع ْند َنَ  م نْ  أَْمرًا َحك يم   أَْمر   ُكلُّ   يُ ْفَرقُ  ف يَها ُمْنذ ر ينَ  ُكنَّا  إ َنَّ  ُمَبارََكة   لَي ْ
ل يَ  ُكنَّا  إ َنَّ   .{ُمْرس 
 الشَّْأُن؟ َذاكَ  َوَما اّللَّ   َرُسولَ  يَ : فقلت {.َشْأن   ف   ُهوَ  يَ ْوم   ُكلَّ   َواْْلَْرض   السََّماَوات   ف   َمنْ  َيْسأَلُهُ } .اْليَ ْوم يُّ  الت َّْقد يرُ  -5

 ".آَخر ينَ  َوَيَضعَ  قَ ْوًما َويَ ْرَفعَ  َكْرِبً   َويُ َفر  جَ  َذنْ ًبا يَ ْغف رَ  َأنْ : "قَالَ 
 

 "ثالث ف الشؤمحديث: "ما معن ]س[ 
ار   اْلَمْرأَة   ف  : َثََلث   ف   َوالشُّْؤمُ  ط يَ رََة، َوَل  َعْدَوى َل " ابَّة   َوالدَّ  ". َوالدَّ

دُّ  َوالشُّْؤمُ   . اْلُمَشاَهدُ  اْلَمْحُسوسُ  اْْلَْمرُ  ب ه   َواْلُمرَادُ  اْلبَ رََكة ، َعَدمُ  َوُهوَ  اْلُيْمن ، ض 
َنة   أَو   تَل دُ  َل  الَّت   اْلَعاق ر   َكاْلَمْرأَة   َال   اْلُمَبذ  رَة   أَو   اْلُمْؤذ يَة   اللَّس  َها ِب   . َذل كَ  َوََنْوَ  َسَفاَهةً  َزْوج 

ارُ  وََكَذا يَمةُ  اْلَوب يَئةُ  َأو   الضَّي  َقةُ  أَو   اْْلَْدبَةُ  الدَّ ابَّةُ  وََكَذا. َذل كَ  َمْعَن  ف   َوَما اْلْ ْيَان   السَّي  َئةُ  أَو   اْلَمْشَرب   اْلَوخ   تَل دُ  َل  الَّت   الدَّ
 .ذلك معن ف   َوَما الطَّْبع   الشَّي  َنةُ  اْلُعُيوب   اْلَكث ْيَةُ  أَو   ََلَا َنْسلَ  َوَل 
 

 ما معن "اإلميان قول وعمل"]س[ 
ْلَقْلب   قَ ْول    .َوالل  َسان   ِب 

ْلَقْلب   َوَعَمل    .َواْْلََوار ح   َوالل  َسان   ِب 
ُنونَ  الَّذ ينَ } .َوإ يَقانُهُ  َتْصد يُقهُ  َوُهوَ  .اْلَقْلب   قَ ْولُ : اْْلَوَّلُ  ْلَغْيب   يُ ْؤم  ْدق   َجاءَ  َوالَّذ ي} ،{ِب  لص    ُهمُ  أُولَئ كَ  ب ه   َوَصدَّقَ  ِب 

َا{ }اْلُمت َُّقونَ  ُنونَ  إ َّنَّ ّللَّ   آَمُنوا الَّذ ينَ  اْلُمْؤم  ي َوالَّذ ي بَ َلى{. "يَ ْرََتبُوا لَْ  ُثَّ  َوَرُسول ه   ِب  ّللَّ   آَمُنوا ر َجال   ب َيد ه ، نَ ْفس  ُقوا ِب   َوَصدَّ
ُ، إ لَّ  إ َلهَ  َل : قَالَ  َمنْ  النَّار   م نَ  َُيْرُجُ ".  "اْلُمْرَسل يَ   ".َشع ْيَةً  يَز نُ  َما ْْي  اْلَْ  م نَ  قَ ْلب ه   َوف   اّللَّ

لشََّهاَدتَ ْي   النُّْطقُ  َوُهوَ  .الل  َسان   قَ ْولُ : الثَّان   قْ رَارُ  اّللَّ   َرُسولُ  ُُمَمًَّدا َوَأنَّ  اّللَُّ  إ لَّ  إ َلهَ  َل  َأنْ  َشَهاَدة  : ِب  َها َواْْل   َوُقولُوا} .ب َلَواز م 
 ". اّللَّ   َرُسولُ  َوَأن    اّللَُّ  إ لَّ  إ َلهَ  َل  َأنْ  َيْشَهُدوا َحّتَّ  النَّاسَ  أُقَات لَ  َأنْ  أُم ْرتُ " {.آَمنَّا

ْخََلصُ  الن  يَّةُ  َوُهوَ  .اْلَقْلب   َعَملُ : الثَّال ثُ  ْنق َيادُ  َواْلَمَحبَّةُ  َواْْل  قْ َبالُ  َوال   َذل كَ  مُ َوَلَواز   َعَلْيه   َوالت َّوَكُّلُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   َعَلى َواْْل 
 .َوتَ َواب ُعهُ 

َا} ،{َوْجَههُ  يُر يُدونَ }  { اّللَّ   ل َوْجه   نُْطع ُمُكمْ  إ َّنَّ
َلتْ  اّللَُّ  ذُك رَ  إ َذا الَّذ ينَ }  { قُ ُلوبُ ُهمْ  َوج 
 ّلل َّ   ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوالَّذ ينَ }
ن   َوُهوَ  ّلل َّ   َوْجَههُ  َأْسَلمَ  ِم َّنْ  د يًنا َأْحَسنُ  َوَمنْ }  { ُُمْس 
ُنونَ  َل  َوَرب  كَ  َفََل } نَ ُهمْ  َشَجرَ  ف يَما َُيَك  ُموكَ  َحّتَّ  يُ ْؤم  ُدوا َل  ُثَّ  بَ ي ْ ه مْ  ف   َيَ   {.َتْسل يًما َوُيَسل  ُموا َقَضْيتَ  ِم َّا َحَرًجا أَنْ ُفس 
َا" لن  يَّات   اْْلَْعَمالُ  إ َّنَّ َا ِب   ".نَ َوى َما اْمر ئ   ل ُكل    َوإ َّنَّ
، َعن   الشُّرََكاء   َأْغَن  َأَنَ : تَ َعاَل  اّللَُّ  قَالَ " ْرك  رَْكهُ  تَ رَْكُتهُ  َغْْي ي ف يه   َمع ي َأْشَركَ  َعَمًَل  َعم لَ  َمنْ  الش    ".َوش 
بُّوا"  ".قُ ُلوب ُكمْ  ُكل     م نْ  اّللََّ  َأح 
ْئتُ  ل َما تَ بَ ًعا َهَواهُ  َيُكونَ  َحّتَّ  َأَحدُُكمْ  يُ ْؤم نُ  َل "  ".ب ه   ج 

  .َواْْلََوار ح   الل  َسان   َعَملُ : الرَّاب عُ 
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 .َذل كَ  َوَغْْي   اْلُقْرآن   َكت ََلَوة    ب ه   إ لَّ  يُ َؤدَّى َل  َما الل  َسان   فَ َعَملُ 
َا إ لَّ  يُ َؤدَّى َل  ما اْلوارح وعمل ْثلُ  ّب    َذل كَ  َوَغْْي   َوالرُُّكوع   اْلق َيام   م 

ُلونَ  الَّذ ينَ  إ نَّ } رًّا َرَزقْ َناُهمْ  ِم َّا َوأَنْ َفُقوا الصَََّلةَ  َوأَقَاُموا اّللَّ   ك َتابَ   يَ ت ْ  {.تَ ُبورَ  َلنْ  َت َارَةً  يَ ْرُجونَ  َوَعََلن َيةً  س 
يًَل  بُْكرَةً  َوَسب  ُحوهُ  َكث ْيًا،  ذ ْكرًا اّللََّ  اذُْكُروا آَمُنوا الَّذ ينَ  أَي َُّها يَ }  { َوَأص 
 .{قَان ت يَ  ّلل َّ   َوقُوُموا}
 
 واجلماعة؟ السنة أهل عند املوحدين عصاة حكم ما[ س]

 اّللَّ   إ َل  َوأَْمرُهُ  النَّار   ف   ُُيَلَّدُ  َل  اْلَعاص ي
ّللَّ   ُتْشر ُكوا َل  َأنْ  َعَلى َِبي ُعون  " ًئا، ِب   أَْيد يُكمْ  بَ ْيَ  تَ ْفتَ ُرونَهُ  ب بُ ْهَتان   ََتْتُوا َوَل  أَْوَلدَُكْم، تَ ْقتُ ُلوا َوَل  تَ ْزنُوا، َوَل  َتْسر ُقوا، َوَل  َشي ْ

ْنُكمْ  َوّفَّ  َفَمنْ . َمْعُروف   ف   تَ ْعُصوا َوَل  َوأَْرُجل ُكْم، ًئا َذل كَ  م نْ  َأَصابَ  َوَمنْ  اّللَّ ، َعَلى فََأُجرُهُ  م  نْ َيا ف   ب ه   فَ ُعوق بَ  َشي ْ  الدُّ
ًئا َذل كَ  م نْ  َأَصابَ  َوَمنْ  َلُه، َكفَّارَة    فَ ُهوَ   ".َعاقَ َبهُ  َشاءَ  َوإ نْ  َعْنُه، َعَفا َشاءَ  إ نْ : اّللَّ   إ َل  فَ ُهوَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َستَ رَهُ  ُثَّ  َشي ْ

يد   أَْهل   م نْ  اْلُعَصاةَ   :طَبَ َقات   َثََلث   َعَلى الت َّْوح 
َحتْ  قَ ْوم  : اْْلُوَل  الطَّبَ َقةُ   .أََبًدا النَّارُ  ََتَسُُّهمُ  َوَل  َوْهَلة   أَوَّل   م نْ  اْْلَنَّةَ  يَْدُخُلونَ  فَُأولَئ كَ  ب َسي  َئاِت  مْ  َحَسَناتُ ُهمْ  ُرج  
 َعن   َحَسَناتُ ُهمْ  ّب  مْ  َوََتَاَوَزتْ  اْْلَنَّة   َعن   َسي  َئاِت  مْ  ّب  مْ  فَ َقصََّرتْ  َوَتَكافََأتْ  َوَسي  َئاتُ ُهمْ  َحَسَناتُ ُهمْ  َتَساَوتْ  قَ ْوم  : الثَّان َيةُ  الطَّبَ َقةُ 
؛ َأْصَحابُ  ُهمْ  َوَهُؤَلء   النَّار ،  ُثَّ  يُوقَ ُفوا، َأنْ  اّللَُّ  َشاءَ  َما َوالنَّار   اْْلَنَّة   بَ ْيَ  يُوقَ ُفونَ  أَن َُّهمْ  تَ َعاَل  اّللَُّ  ذََكرَ  الَّذ ينَ  اْْلَْعرَاف 
 .اْْلَنَّة   ُدُخول   ف   ََلُمْ  يُ ْؤَذنُ 

 {.النَّار   َأْصَحابَ  نَّة  اْلَْ  َأْصَحابُ  َوََنَدى}
ر  ينَ  تَ َعاَل  اّللََّ  َلَقُوا قَ ْوم  : الثَّال ثَةُ  الطَّبَ َقةُ  ثْ   َكَبائ ر    َعَلى ُمص  ، اْْل  ش  يد ، َأْصلُ  َوَمَعُهمْ  َواْلَفَواح  َحتْ  الت َّْوح   َسي  َئاتُ ُهمْ  فَ ُرج  

ََسَناِت  ْم،  .ُذنُوّب  مْ  ب َقْدر   النَّارَ  َيْدُخُلونَ  الَّذ ينَ  ُهمُ  فَ َهُؤَلء   ِب 
لشََّفاَعة   تَ َعاَل  اّللَُّ  ََيَْذنُ  الَّذ ينَ  ُهمُ  َوَهُؤَلء    بَ ْعد ه   م نْ  اْْلَنْب َياء   م نَ  َول َغْْي ه   -َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى- ُُمَمَّد   ل َنب ي  َنا ف يه مْ  ِب 

 .يُْكر َمهُ  َأنْ  اّللَُّ  اءَ شَ  َوَمنْ  َواْلَمََلئ َكة   َواْْلَْول َياء  
يُبهُ  الدَّْهر   م نَ  يَ ْوًما نَ َفَعْتهُ  اّللَُّ  إ لَّ  إ َلهَ  َل  قَالَ  َمنْ "  َمنْ  ََتُْكلَ  َأنْ  -النَّار   َعَلى َحرَّمَ  َقدْ  اّللََّ  فَإ نَّ ". "َأَصابَهُ  َما َذل كَ  قَ ْبلَ  ُيص 

 ".اّللَُّ  إ لَّ  إ َلهَ  َل  قَالَ 
 

 .وأها بيت النيب صلى هللا عليه وسلم ابختصار عقيدة أهل السنة واجلماعة ف الصحابة]س[ اذكر 
نَـُهْم" َشَجرَ  َعمَّا السُُّكوتِ  اذكر املقصود ب"]س[   بـَيـْ

  علي.ثاْللفاء هم أبو بكر ث عمر ث عثمان . اْلْ ََلفَة   [ َمْسأََلةُ 1]
نَ ُهمْ  َوتَ َفاُضل ه مْ  الصََّحابَة   [ َفْضل  2]  . بَ ي ْ

يَ  ُعَمرَ  اْبن   َعن   ُهَما اّللَُّ  َرض   ْبنَ  ُعَمرَ  ُثَّ  َبْكر   َأِبَ  فَ ُنَخْي  ُ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى- النَّب     َزَمن   ف   النَّاس   بَ ْيَ  ُُنَْي  ُ  ُكنَّا: "قَالَ  َعن ْ
يَ  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  ُثَّ  اْلَْطَّاب   ُهمْ  اّللَُّ  َرض   ث علي. "َعن ْ

ُّ : اْْلَنَّة   ف   َعَشَرة  "ث ِبقي العشرة املبشرون ِبْلنة   اْْلَنَّة ، ف   َوُعَمرُ  اْْلَنَّة ، ف   َبْكر   َوأَبُو اْْلَنَّة ، ف   -َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى - النَّب 
رُ  اْْلَنَّة ، ف   ةُ َوطَْلحَ  اْْلَنَّة ، ف   َوَعل ي   اْْلَنَّة ، ف   َوُعْثَمانُ   ْبنُ  الرََّْحَن   َوَعْبدُ  اْْلَنَّة ، ف   َمال ك   ْبنُ  َوَسْعدُ  اْْلَنَّة ، ف   اْلَعوَّام   ْبنُ  َوالزُّبَ ي ْ
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ْئتُ  َوَلوْ " اْْلَنَّة   َعْوف  ف   رَ  َلَسمَّْيتُ  ش   .زَْيد " ْبنُ  َسع يدُ  ُهوَ : فَ َقالَ  ُهَو؟ َمنْ : فَ َقالُوا: قَالَ  َفَسَكَت، ُهَو؟ َمنْ : فَ َقاُلوا: قَالَ . اْلَعاش 
ر يَن، م نَ  اْْلَوَُّلونَ  ث السَّاب ُقونَ   ََنَمَ  الَّت   اْْلَْحزَاب   َغْزَوة   ف   الث ََّبات   أَْهلُ  ُثَّ  ُأُحد ، أَْهلُ  ُثَّ  بَْدر ، أَْهلُ  ُثَّ  اْْلَْنَصار ، م نَ  ُثَّ  اْلُمَهاج 

َعة   ُثَّ  الن  َفاُق، ف يَها ، بَ ي ْ  اّللَُّ  َوَعدَ  وَُكَلًّ  َوقَاتَ ُلوا بَ ْعدُ  م نْ  أَنْ َفُقوا الَّذ ينَ  م نَ  َدَرَجة   أَْعَظمُ  َوقَاَتلَ  اْلَفْتح   قَ ْبل   م نْ  َهاَجرَ  َمنْ  ُثَّ  الر  ْضَوان 
 .اْلُْْسَن 

ُهمْ  َوالذَّبُّ  اْْلَم يع   َوَُمَبَّةُ  َعَلْيه مْ  َوبَ رََكُتهُ  َوَرَْحَُتهُ  اّللَّ   َسََلمُ  بَ ْيت ه   َوأَْهل   -َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اّللَُّ  َصلَّى- النَّب     َأْصَحاب   تَ َول    [3]  َا}. َعن ْ  إ َّنَّ
َلى َما َواذُْكْرنَ  َتْطه ْيًا َويَُطه  رَُكمْ  اْلبَ ْيت   أَْهلَ  الر  ْجسَ  َعْنُكمُ  ل ُيْذه بَ  اّللَُّ  يُر يدُ   َزْوَجاتُهُ  َوُهنَّ { َواْلْ ْكَمة   اّللَّ   آَيت   م نْ  بُ ُيوت ُكنَّ  ف   يُ ت ْ
نْ َيا ف   َرة   الدُّ  .َواْْلخ 
ن ه مْ  ذ ْكر ه مْ  [4] ََحاس   أََمَنة   َوأَنَ  ُتوَعُد، َما السََّماءَ  أََتى النُُّجومُ  َذَهَبت   فَإ َذا السََّماء ، أََمَنةُ  النُُّجومُ ". ُمَساو يه مْ  َعنْ  َواْلَكف    ِب 

َْصَحاب   ُمَّت   أََمَنة   َوَأْصَحاب   يُوَعُدوَن، َما َأْصَحاب   أََتى َذَهْبتُ  فَإ َذا ْل   ."يُوَعُدونَ  َما أُمَّت   أََتى َأْصَحاب   َذَهبَ  فَإ َذا ْل 
، َتُسبُّوا َل " ي فَ َوالَّذ ي َأْصَحاب  يَفهُ  َوَل  َأَحد ه مْ  ُمدَّ  أَْدَركَ  َما َهًباذَ  ُأُحد   م ْثلَ  أَنْ َفقَ  َأَحدَُكمْ  َأنَّ  َلوْ  ب َيد ه   نَ ْفس   ".َنص 
نَ ُهْم، َشَجرَ  َعمَّا السُُّكوت   [5] يبُ ُهمْ  َُمَْته د ، اْْلَم يعَ  َوَأنَّ  بَ ي ْ  َوخُمْط ُؤُهمْ  إ َصابَت ه ، َعَلى َوَأْجر   اْجت َهاد ه   َعَلى َأْجر  : َأْجرَان   لَهُ  َفُمص 
ْجت َهاد   َأْجرُ  َلهُ   .َمْغُفور   َوَخَطُؤهُ  ال 

 الَّت   اْلف َت   ف   اْْلَْوض   َعن   السُُّكوت   ُوُجوب   َعَلى ِب  َْجَاع ه مْ  يُ ْعَتدُّ  الَّذ ينَ  َواْلَعْقد   اْلَْل    أَْهلُ  ُهمْ  الَّذ ينَ  َواْْلََماَعة   السُّنَّة   أَْهلُ  َأَْجَعَ 
يَ  الصََّحابَة   بَ ْيَ  َجَرتْ  ُهمْ  اّللَُّ  َرض  يَ  ُعْثَمانَ  قَ ْتل   بَ ْعدَ  َعن ْ َْجاع   َعْنُه، اّللَُّ  َرض  ْست  يَبتْ  الَّت   اْلَمَصائ ب   ت ْلكَ  َعَلى َوال  َا ُأص   َهذ ه   ّب 
ْست ْغَفار   اْْلُمَّةُ  َلى َوال  ْفظ   َعَلْيه مْ  َوالت ََّرحُّم   الطََّرفَ ْي   م نَ  ل ْلَقت ْ َاف   الصََّحابَة   َفَضائ ل   َوح  ْعت   َعَمًَل  َمَناق ب ه ْم، َوَنْشر   ب َسَواب ق ه مْ  ََلُمْ  َوال 
ْخَوان َنا لََنا اْغف رْ  رَب ََّنا يَ ُقوُلونَ  بَ ْعد ه مْ  م نْ  َجاُءوا َوالَّذ ينَ : }َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   ب َقْول   ْْل ميَان   َسبَ ُقوَنَ  الَّذ ينَ  َوْل    .{ِب 

ُهمْ  اْلُكلَّ  َأنَّ  َواْعت َقاد   ن ْ ْجت َهاد   َأْجرُ  فَ َلهُ  َأْخطَأَ  َوإ نْ  إ َصابَت ه ، َعَلى َوَأْجر   اْجت َهاد ه   َعَلى َأْجر  : َأْجرَان   فَ َلهُ  َأَصابَ  إ نْ  َُمَْته د   م   ال 
 .َمْغُفور   َواْلَْطَأُ 

يُبونَ  إ مَّا َُمَْته ُدونَ  بَلْ  َمْعُصوُمونَ  إ ن َُّهمْ : نَ ُقولُ  َوَل   ف   اْْلََحاد يث   م نَ  ُرو يَ  َوَما َذل َك، ف   اْلَْطَأَ  يَ تَ َعمَُّدوا لَْ  نَ خُمْط ُئو  َوإ مَّا ُمص 
، م ْنهُ  اْلَكث ْيُ  َمَساو يه مُ  ْنهُ  َمْكُذوب  ْنهُ  نُق صَ  أَوْ  ف يه   ز يدَ  َقدْ  َما َوم  يحُ  َوْجه ه ، َعنْ  َوُغْي  َ  م   .َمْعُذوُرونَ  ف يه   ُهمْ  م ْنهُ  َوالصَّح 

ََذا َْجَاع   ف   ب ه   يَ ْعَتدُّ  َوَمنْ  اْلَْق    أَْهلُ  ات ََّفقَ  َوَل  يَ  َعَدالَت ه مْ  وََكَمال   َور َواَيِت  مْ  َشَهاَدِت  مْ  قَ ُبول   َعَلى اْْل  ُهمْ  اّللَُّ  َرض   وََكََلمُ  َأَْجَع َي، َعن ْ
َبل   ْبنُ  َأَْحَدُ  السُّنَّة   أَْهل   إ َمامُ  قَالَ  َما َأْحَسنَ  َوَما َيُطوُل، اْلَباب   َهَذا ف   اْْلَئ مَّة   َهُ  َحن ْ مَ  اْلف َت   َعن   ُسئ لَ  َوَقدْ  تَ َعاَل  اّللَُّ  َرَح   َأيَّ

ُتمْ   َما َوَلُكمْ  َكَسَبتْ   َما ََلَا َخَلتْ  َقدْ  أُمَّة   ت ْلكَ : }َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَّ   قَ ْولَ  ََتل ًيا فَ َقالَ  الصََّحابَة   { يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا  مَّاعَ  ُتْسأَُلونَ  َوَل  َكَسب ْ
 [.134: اْلبَ َقَرة  ]


